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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ บ้านงิ้วใหม่
หมู่ที่ ๒ บ้านเพ็ดน้อย
หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเพ็ด
หมู่ที่ ๔ บ้านโสก
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเชียงโข่
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ ๗ บ้านอ้อยช้าง
หมู่ที่ ๘ บ้านดอนแปะ
หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแร้ง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านคูมะค่า
หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนหัน
หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดจอก
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนแดง
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
ตั้งอยู่ที่ ๙๗/๑ หมู่ ๙ ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
- โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๐๐๙๘๒๕

๑.๒ ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเขตพื้นที่ตําบลกุดจอก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบตามลักษณะที่ราบสูงทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ ๑๔๐ – ๑๒๕ เมตร สภาพอากาศแห้งแล้ง และน้ํา
เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ํา สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม การปลูกพืชและทําการเกษตร
จึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อน
จัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม
แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด ประมาณ ๑๕ องศา
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา
มีแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับ อุปโภค-บริโภค จํานวน ๑๔ แห่ง แหล่งน้ําทั้ง ๑๔ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ําที่
เกิดขึ้ นตามธรรมชาติ และ อบต. ได้ดําเนิ นการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเพียงพอกับการอุ ปโภคและบริโภคของ
ประชาชน ดังนี้
ลําห้วย
๑๒ แห่ง สระน้ํา
๒๓ แห่ง
หนองน้ํา
๗
แห่ง บ่อน้ําตื้น
แห่ง
ลําคลอง
แห่ง บ่อบาดาล
๕
แห่ง
บึง
แห่ง อ่างเก็บน้ํา
แห่ง
แม่น้ํา
แห่ง ฝาย
๗
แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)
แห่ง เหมือง
แห่ง
๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกมีป่าไม้สําคัญ ๑ แห่ง คือป่าโคกบุลาว ในพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านคูมะค่า
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก มีทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน
14 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก ประชาชนให้ความร่วมมือด้าน
การเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในปี พ.ศ. 2555 ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 3,506 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,192 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.64 จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 3,506 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น 4,191 คน คิดเป็นร้อยละ 83.66 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้าย
เข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลคือ ขอความร่วมมือ ผู้นํา เจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอําเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําได้และทําไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจ
เข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินงานตามความต้องการ
ของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบล นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัด
โครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล อสม. และ
กรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา
ตําบลให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตําบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ มีอัตรากําลัง
พนักงานส่วนตําบลจํากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๒.๑ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และได้รบั การยกฐานะจากสภาตําบล ขึ้น
เป็น “ องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก ” เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ครอบคลุมพื้นที่ 14 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (นครราชสีมา – ขอนแก่น) เป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
ลักษณะทีต่ ั้ง
ตําบลกุดจอกอยู่ห่างจากอําเภอบัวใหญ่ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
นครราชสีมา 100 กิโลเมตร
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก

เนื้อที่โดยประมาณทั้งตําบล 23,276 ไร่ หรือ 46.65 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้

ติดต่อกับ ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ติดต่อกับ ตําบลโนนประดู่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ติดต่อกับ ตําบลเสมาใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ติดต่อกับ ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกแบ่งเขตการปกครองดังนี้
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๑ บ้านงิ้วใหม่
๒ บ้านเพ็ดน้อย
๓ บ้านโคกเพ็ด
๔ บ้านโสก
๕ บ้านหนองเชียงโข่
๖ บ้านหนองปรือ
๗ บ้านอ้อยช้าง
๘ บ้านดอนแปะ
๙ บ้านดอนแร้ง
๑๐ บ้านคูมะค่า
๑๑ บ้านดอนหัน
๑๒ บ้านกุดจอก
๑๓ บ้านหัวฝาย
๑๔ บ้านโนนแดง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๒.๒ การเลือกตั้ง
เดิมองค์การบริหารส่วนตําบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกทั้งเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๑๔ เขต ดังนี้
เขตที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านงิ้วใหม่
เขตที่ 2 หมู่ที่ ๒ บ้านเพ็ดน้อย
เขตที่ 3 หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเพ็ด
เขตที่ 4 หมู่ที่ ๔ บ้านโสก
เขตที่ 5 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเชียงโข่
เขตที่ 6 หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปรือ
เขตที่ 7 หมู่ที่ ๗ บ้านอ้อยช้าง
เขตที่ 8 หมู่ที่ ๘ บ้านดอนแปะ
เขตที่ 9 หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแร้ง
เขตที่ ๑0 หมู่ที่ ๑๐ บ้านคูมะค่า
เขตที่ ๑1 หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนหัน
เขตที่ ๑2 หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดจอก
เขตที่ ๑3 หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวฝาย
เขตที่ ๑4 หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนแดง

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตําบล
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลในการดําเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
จํานวนผู้มีสทิ ธิเลือกตัง้ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ) ล่าสุด
- จํานวนผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
4,192 คน
- จํานวนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
4,191 คน
จํานวนผู้มาใช้สทิ ธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555)
- จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 3,506 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
4,192คน คิดเป็นร้อยละ 83.64
- จํานวนผูม้ าใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 4,191 คน จากผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น 3,506คน คิดเป็นร้อยละ 83.66
ปัจจุบนั นายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคําสั่ง คสช. และปัจจุบนั ยังไม่มีการเลือกตั้ง
๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกีย่ วกับจํานวนประชากร
จํานวนครัวเรือน
หมู่ที่
หมู่บ้าน
(หลัง)
1 งิ้วใหม่
167
2 เพ็ดน้อย
77
3 โคกเพ็ด
169
4 โสก
80
5 หนองเซียงโข่
162

เพศชาย
(คน)
281
173
336
160
360

เพศหญิง
(คน)
245
166
344
155
351

รวม
(คน)
526
339
680
315
711

หมายเหตุ
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

หนองปรือ
อ้อยช้าง
ดอนแปะ
ดอนแร้ง
คูมะค่า
ดอนหัน
กุดจอก
หัวฝาย
โนนแดง

50
127
161
136
184
77
84
19
33
1,527

68
276
287
237
290
158
167
42
69
2,904

82
257
289
238
282
151
160
43
68
2,833

150
533
576
475
572
309
327
85
137
5,708

รวม
๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปญ
ั หาขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ กับทางโรงเรียน
การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบนั
สังกัด

สพฐ.

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแร้ง
- จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก
- จํานวนนักเรียน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเชียงโข่
- จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก
- จํานวนนักเรียน
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วใหม่
- จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก
- จํานวนนักเรียน
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพ็ด
- จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จํานวนผู้ดูแลเด็ก
- จํานวนนักเรียน

…………2………คน
…………35……คน
…………-……… คน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจอก
๑ แห่ง
๒ คน
๑ คน
๘๕ คน

…………2………คน
…………30……คน
…………-……… คน
…………2………คน
…………27……คน
…………-……… คน
…………2………คน
…………36…..คน
……………-…… คน
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๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบล
๒.๑ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง
- จํานวนครู
- จํานวนห้องเรียน
- จํานวนนักเรียน
๒.๒ โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
- จํานวนครู
- จํานวนห้องเรียน
- จํานวนนักเรียน
๒.๓ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด
- จํานวนครู
- จํานวนห้องเรียน
- จํานวนนักเรียน
๒.๑ โรงเรียนบ้านงิ้ว
- จํานวนครู
- จํานวนห้องเรียน
- จํานวนนักเรียน

…………11…คน
…………10….คน
………174…คน

………7…………คน
………8…………ห้อง
………93………คน
…………7………คน
…………6………ห้อง
…………68……คน
…………5………คน
…………7………ห้อง
…………73……คน

๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย ง โรคที่ มั ก เกิ ด แก่ ป ระชากรในชุ ม ชน เช่ น กั น ได้ แ ก่ โรคความดั น เบาหวาน โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้
ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี แต่ ต้ อ งเป็ น การดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี สํ า หรั บ เด็ ก แรกเกิ ด - ๖ ปี
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ ราย เท่านั้น ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสํารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออก
กําลังกายยังไม่สม่ําเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตําบล
พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
(๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ แห่ง
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ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

(๒) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ตําบลกุดจอก) ปี ๒๕๕๙
โรค
ทีต่ ้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา
โรคอุจจาระร่วง
โรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ
โรคไข้เลือดออก
โรคปอดบวม
โรคตาแดง
โรคคางทูม
โรคสงสัยหูดับ
โรคหนองใน
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
โรคมือเท้าปาก
โรคอีสุกอีใส

ผูป้ ่วย (ราย)

ผู้เสียชีวติ (ราย)

6
214
21
1

-

๔.๓ อาชญากรรม
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลกุด จอกไม่มี เ หตุอ าชญากรรมเกิ ดขึ้ น แต่ มี เ หตุ ก ารณ์ลั ก ขโมยทรั พ ย์ สิ น
ประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาคือจากข้อมูลที่สํารวจพบว่ามี ๑๔ ครัวเรือน ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลที่สามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด คือ ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวัน เพื่ ออํ า นวยความสะดวกให้ กับ ประชาชน แต่ ปัญ หาที่พ บเป็ น ประจํา คื อ การทะเลาะวิว าทของกลุ่ม วั ย รุ่ น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการ
แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผู้นํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็น
เรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถ
ดําเนินการได้
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรบัวใหญ่
ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้
ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผูป้ ่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
๕. ระบบบริการพืน้ ฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีระบบบริการพืน้ ฐาน ดังนี้
๕.๒ การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตําบลจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา
คือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการ
แก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
(๑) จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๑,๕๒๗ หลังคาเรือน
(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 178 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
๕.๓ การประปา
การประปา องค์การบริหารส่วนตําบลมีกิจการประปาของแต่ละหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําสามารถที่จะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่
ดําเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดําเนินการได้นั้น
ปัจจุบัน
ประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
(๑) จํานวนครัวเรือนที่ใช้น้ําประปา ๑,๕๒๗
หลังคาเรือน
(๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ๑4 แห่ง
(๓) ปริมาณการใช้น้ําประปาเฉลี่ย ๕๐๐ – ๕๕๐ ลบ.ม. ต่อวัน
(๔) แหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาได้จาก
แม่น้ําชี ( / )
สระน้ําหนองใหญ่ ( / ) (แหล่งน้ําผิวดิน)
แหล่งน้ําใต้ดิน
( - )
๕.๔ โทรศัพท์
(๑) จํานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่
จํานวน หมายเลข
(๒) จํานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล
จํานวน หมายเลข
(๓) จํานวนชุมสายโทรศัพท์จํานวน
จํานวน ชุมสาย
(๔) ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข
จํานวน แห่ง
(๕) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
๕.๕ ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
- ไม่มี
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๕.๖ เส้นทางคมนาคม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลที่เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยัง
ไม่เป็นที่สาธารณะ จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลมีเส้นทางคมนาคม
ดังนี้
(๑) การคมนาคม การจราจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลและพื้นทีใ่ กล้เคียงมีดังนี้
๑.๑) ทางหลวงแผ่นดิน
- หมายเลข ๒๐๒ สายอําเภอบัวใหญ่ – อําเภอสีดา
๑.๒) สะพาน จํานวน - สะพาน
๑.๓) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
- ไม่มี
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.
ลูกรัง
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.
ทางหลวงท้องถิ่น จํานวน ……24…. สาย
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.
ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลกุดจอก จํานวน …123……. สาย
สภาพถนน คอนกรีต จํานวน…70… สาย ระยะทาง…206.30……..กม.
แอสฟัลท์ตกิ 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.
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๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ
๑๓ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ
๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ
๙ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
๖.๒ การประมง
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีการประมง)
๖.๓ การปศุศตั ว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่
เป็ด โค สุกร กระบือ
๖.๔ การบริการ
โรงแรม
…3…. แห่ง
ร้านอาหาร
…14…. แห่ง
โรงภาพยนตร์
แห่ง
สถานีขนส่ง
แห่ง
ร้านเกมส์
๑
แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน
เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสําหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
๖.๖ อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน 18 แห่ง
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร
แห่ง สถานีบริการน้ํามัน
๒
แห่ง
บริษัท
6
แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแห่ง ตลาดสด
แห่ง
ร้านค้าต่างๆ
49 แห่ง โรงฆ่าสัตว์
แห่ง
ซุปเปอร์มาเก็ต
แห่ง
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๖.๘ แรงงาน
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกําลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ํากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทํางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทํางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน
ใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได้
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร
(๑) บ้านงิ้วใหม่
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,593 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย
ประเภทของการทําการเกษตร
จํานวน
(กก./ไร่)
2.1) ทํานา
ครัวเรือน
 ในเขตชลประทาน
ไร่
กก./ไร่
129 ครัวเรือน
 นอกเขตชลประทาน
400 กก./ไร่
2,312.ไร่
2.2) ทําสวน สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
2.3) ทําไร่
ครัวเรือน
 ไร่อ้อย
ไร่
กก./ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
ครัวเรือน
 ไร่มันสําปะหลัง
ไร่
กก./ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

1,600 บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(๒) บ้านเพ็ดน้อย
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,793 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

.

สวน

.

สวน
2.3) ทําไร่

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
66 ครัวเรือน
1,337 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

1,600

(๓) บ้านโคกเพ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,887 ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

.

สวน

.

สวน
2.3) ทําไร่

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
130 ครัวเรือน
2,581 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

1,600

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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(๔) บ้านโสก
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,118 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

.

สวน

.

สวน
2.3) ทําไร่

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
70 ครัวเรือน
1,075 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

1,600

(๕) บ้านหนองเชียงโข่
มีพื้นที่ทั้งหมด 3,193 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

2.3) ทําไร่

สวน

.

สวน

.

สวน

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
129 ครัวเรือน
2,937 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

1,600

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

14

(๖) บ้านหนองปรือ
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,906 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

.

สวน

.

สวน
2.3) ทําไร่

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
8 ครัวเรือน
1,419 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

800 บาท/ไร่

3,200 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(๗) บ้านอ้อยช้าง
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,043 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

2.3) ทําไร่

สวน

.

สวน

.

สวน

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
121 ครัวเรือน
3,905 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

1,600 บาท/ไร่

1,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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(๘) บ้านดอนแปะ
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,687 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

.

สวน

.

สวน
2.3) ทําไร่

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
129 ครัวเรือน
1,468 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

300 กก./ไร่

1,600 บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(๙) บ้านดอนแร้ง
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,043 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

2.3) ทําไร่

สวน

.

สวน

.

สวน

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
50 ครัวเรือน
3,387 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

250 กก./ไร่

1,600 บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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(๑๐) บ้านคูมะค่า
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,875 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.3) ทําไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
54 ครัวเรือน
1,250 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

1,600 บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(๑๑) บ้านดอนหัน
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,412 ไร่
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.3) ทําไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 ไร่อ้อย

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
40 ครัวเรือน
2,131 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ทําการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

1,600 บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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(๑๒) บ้านกุดจอก
มีพื้นที่ทั้งหมด 3,718 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

.

สวน

.

สวน
2.3) ทําไร่

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
50 ครัวเรือน
3,568 ไร่
ครัวเรือน
…. ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่
400 กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่
1,600

บาท/ไร่

บาท/ไร่
2,800

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

(๑๓) บ้านหัวฝาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,331 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

2.3) ทําไร่

สวน

.

สวน

.

สวน

.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
ไร่
10 ครัวเรือน
1,269 ไร่
ครัวเรือน
…. ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่
400 กก./ไร่

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

บาท/ไร่
2,600

บาท/ไร่

บาท/ไร่
2,800

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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(๑๔) บ้านโนนแดง
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,725 ไร่ ทําการเกษตร ดังนี้
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน
สวน
สวน

2.3) ทําไร่

.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสําปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
…. ไร่
23 ครัวเรือน
1,687
ไร่
ครัวเรือน
…. ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

400 กก./ไร่

1,600 บาท/ไร่

2,800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร
(๑) บ้านงิ้วใหม่ หมู่ ๑
มีพื้นที่ทั้งหมด …2,593 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
6.3)
.



ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง



ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
10

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๒) บ้านเพ็ดน้อย หมู่ ๒
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,793 มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง









ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ

24%

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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(๓) บ้านโคกเพ็ด หมู่ ๓
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,887 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
6.3)
.

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง









ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ

24%

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๔) บ้านโสก หมู่ ๔
มีพื้นที่ทั้งหมด …1,118 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
6.3)
.

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง









ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ

24%

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๕) บ้านหนองเชียงโข่ หมู่ ๕
มีพื้นที่ทั้งหมด 3,193 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
.
6.3)
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) หนอง .
6.2)
.
.
6.3)

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง









ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
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(๖) บ้านหนองปรือ หมู่ ๖
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,906 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
.
6.3)
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) หนอง .
6.2)
.
.
6.3)

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง









ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
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(๗) บ้านอ้อยช้าง หมู่ ๗
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,043 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
.
6.3)
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) หนอง .
6.2)
.
.
6.3)

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง









ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
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(๘) บ้านดอนแปะ หมู่ ๘
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,687 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
.
6.3)

2



ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

27

(๙) บ้านดอนแร้ง หมู่ ๙
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,012 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
6.3)
.





ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
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(๑๐) บ้านคูมะค่า หมู่ ๑๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,687 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
6.3)
.



ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง





ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
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(๑๑) บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,412 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
6.3)
.

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
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(๑๒) บ้านกุดจอก หมู่ ๑๒
มีพื้นที่ทั้งหมด 3,718 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
.
6.3)



ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
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(๑๓) บ้านหัวฝาย หมู่ ๑๓
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,331 ไร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
.
6.2)
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
6.3)
.

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
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(๑๔) บ้านโนนแดง หมู่ ๑๔
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,725 ร่ มีแหล่งน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลําดับ
ความสําคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร
 3. คลอง
4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
.
6.3)

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
๙๐๐ มิลลิเมตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ
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๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้าํ เพื่อการอุปโภค บริโภค)
(๑) บ้านงิ้วใหม่
มีพื้นที่ทั้งหมด …2…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.
4.6.1)
4.6.2)
.
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





(๑) บ้านเพ็ดน้อย
มีพื้นที่ทั้งหมด …2…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
.
4.6.3)

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๓) บ้านโคกเพ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด …3…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.
4.6.1)
4.6.2)
.
.
4.6.3)

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





(๔) บ้านโสก
มีพื้นที่ทั้งหมด …1…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
.
4.6.3)

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %
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(๕) บ้านหนองเชียงโข่

มีพื้นที่ทั้งหมด …3…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา

ไม่มี

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
.
4.6.3)
(๖) บ้านหนองปรือ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





มีพื้นที่ทั้งหมด …2…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา

ไม่มี

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
.
4.6.2)
4.6.3)
.
(๗) บ้านอ้อยช้าง

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





มีพื้นที่ทั้งหมด …5…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.
4.6.1)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %
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(๘) บ้านดอนแปะ
มีพื้นที่ทั้งหมด …2…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.
4.6.1)
4.6.2)
.
.
4.6.3)

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





(๙) บ้านดอนแร้ง
มีพื้นที่ทั้งหมด …4…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.
4.6.1)
4.6.2)
.
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๑๐) บ้านคูมะค่า
มีพื้นที่ทั้งหมด …3…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
.
4.6.2)
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





(๑๑) บ้านดอนหัน
มีพื้นที่ทั้งหมด …2…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.
4.6.1)
4.6.2)
.
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๑๒) บ้านกุดจอก
มีพื้นที่ทั้งหมด …2…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
.
4.6.2)
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





(๑๓) บ้านหัวฝาย
มีพื้นที่ทั้งหมด …1…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.
4.6.1)
4.6.2)
.
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๑๔) บ้านโนนแดง
มีพื้นที่ทั้งหมด …0…. มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
แหล่งน้ํา
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.
4.6.1)
4.6.2)
.
4.6.3)
.

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของครัวเรือน
ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง







100 %





๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙
วัด
๙ แห่ง
สํานักสงฆ์
๑ แห่ง
- ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ ๑
๘.๒ ประเพณีและงานประจําปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีทําบุญกลางบ้าน
ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา
ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
๘.๓ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
วิธีการทําเครื่องจักสารใช้สําหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน/ ไทโคราช
๘.๔ สินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จํา
หน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทําจากไม้ไผ่
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๙.๑ น้ํา ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน ซึ่งจะต้องนํามาผ่านกระบวนการของระบบประปา
สําหรับน้ําใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
๙.๒ ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีป่าโคกบุลาว
๙.๓ ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลส่วนมากเป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ํา
ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ําใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ํากร่อย ไม่
สามารถที่จะนําน้ําจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ําดิบจากแหล่งอื่น และน้ําฝนน้ําในการเกษตรก็
ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น
เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา
องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทําโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
๑๐. อื่นๆ
๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลกุดจอก ได้ดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลตําบลกุดจอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ นําผลการสํารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
ให้แก่ชมุ ชน ผลการสํารวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสํารวจ ดังนี้
๑) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ……. ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปี จํานวน …….. คน
๒) ประชากรที่สูบบุหรี่ จํานวน ……… คน
๓) ประชากรที่ดื่มสุรา จํานวน ………. คน
๔) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ํากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ……….. ครัวเรือน
ผลการสํารวจดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข
การแก้ไขปัญหา
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เห็น
ถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ
๒) รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา
๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน
๑๐.๒ การแก้ไขปัญหา
๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อําเภอ ตํารวจ
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นาํ ชุมชน ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม มีความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข
๒) อํานวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๓) ร่วมมือกับอําเภอ เกษตรอําเภอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ําให้
เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
๔) ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน ส่งเสริม รณรงค์ ป้องกัน สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน ส่งเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ
************************************
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รบั และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์พฒ
ั นา การตัง้ งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖
– ๒๕๖๐) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมี
ลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดําเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงการศาสนา สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน
รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และดูแล
รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
บํารุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
อาชีพประชาชน
รวม

ปรากฏอยูใ่ น
แผนพัฒนา
สามปี
62
44

ปี ๒๕๕๗
โครงการ
ผลการการ
(เป้าหมาย)
ดําเนินงาน
62
46
44
19

26
13

4
129

1
86

จํานวนโครงการ
บรรจุใน
คิดเป็นร้อยละ
ข้อบัญญัติ
ของโครงการที่
(นําไปปฏิบตั ิ)
ปรากฏในแผนฯ
46
53.49
26
30.23

19

13
15.11

4

1

129

86

1.17
100

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ปี ๒๕๕๘
โครงการ
ผลการการ
(เป้าหมาย)
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และดูแล รักษา

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงการศาสนา สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน
รวมทั้งสิน้

ปรากฏอยูใ่ น
แผนพัฒนา
สามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และดูแล
รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต
ของ ประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
บํารุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
อาชีพประชาชน
รวม

94.0

53.0

57.0

23.0

24.0

11.0

5.0
180.0

0.0
87.0

จํานวนโครงการ
บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
บัญญัติ
ของโครงการที่
(นําไปปฏิบตั ิ)
ปรากฏในแผนฯ

94.0

53.0

60.92

57.0

23.0

26.44

24.0

11.0

12.64

5.0

0.0

0.00

180.0

87.0

100

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ปี ๒๕๕๙
โครงการ
ผลการการ
(เป้าหมาย)
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงการศาสนา สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน
รวมทั้งสิน้

89

38

49

23

33

10

8
179

1
72

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใ่ น
บรรจุในเทศ
แผนพัฒนาสาม
บัญญัติ
ปี
(นําไปปฏิบตั ิ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และดูแล
รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุง
การศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพ
ประชาชน
รวม

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน
ฯ

89

38

52.78

49

23

31.94

33

10

13.89

8

1

1.39

179

72

100

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)
การดําเนินงาน

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๗

แผนการ
ดําเนินงาน
๒๕๕๗

ข้อบัญญัติ
๒๕๕๗

ดําเนิน
การ
ได้จริง

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๘

แผนการ
ดําเนินงาน
๒๕๕๘

ข้อบัญญัติ
๒๕๕๘

ดําเนิน
การ
ได้จริง

จํานวน
โครงการ

129

86

86

86

180

87

87

87

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)
การดําเนินงาน

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๘

แผนการ
ดําเนินงาน
๒๕๕๘

ข้อบัญญัติ
๒๕๕๘

ดําเนิน
การ
ได้จริง

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๙

แผนการ
ดําเนินงาน
๒๕๕๙

ข้อบัญญัติ
๒๕๕๙

ดําเนิน
การ
ได้จริง

จํานวน
โครงการ

180

87

87

87

179

72

72

72

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการตั้งงบประมาณ ตาม
แผนพัฒนาดังนี้
ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐)
การดําเนินงาน

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๙

แผนการ
ดําเนินงาน
๒๕๕๙

ข้อบัญญัติ
๒๕๕๙

ดําเนิน
การ
ได้จริง

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๖๐

แผนการ
ดําเนินงาน
๒๕๖๐

ข้อบัญญัติ
๒๕๖๐

ดําเนิน
การ
ได้จริง

จํานวน
โครงการ

179

72

72

72

133

64

64

-

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ว างไว้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพประสิท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ
ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้
(๑) เชิงปริมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 129 โครงการ
สามารถดําเนินการได้ จํานวน 86 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 66.67
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 180 โครงการ
สามารถดําเนินการได้ จํานวน 87 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 48.33
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 179 โครงการ
สามารถดําเนินการได้ จํานวน 72 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 40.22
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 133 โครงการ
คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ จํานวน 64 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 48.12
(๒) เชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ
ทํ า ให้ ท ราบถึ ง ผลเชิ ง คุ ณ ภาพในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลใน
ภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อย
ละ 49.37 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พอใจถึง ร้อยละ ๖๐.๓๗ ความพอใจของประชาชนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่
11 ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการดําเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
มากกว่านี้ ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ ๘๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 36.17
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด ร้อยละ ๕๖.16
- พอใจต่ําสุด ร้อยละ 7.67
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 27.50
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด ร้อยละ 60.80
- พอใจต่ําสุด ร้อยละ 18.18
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก
ร้อยละ ๗๐ ขึน้ ไป
๒. ผลที่ได้รบั จากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รบั หรือผลทีส่ ําคัญ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่ง
ผลจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีน้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๔. ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่
๖. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
๗. ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย
๑๓. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นที่
๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วยความ
สะดวก
สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลทีค่ าดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสําหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลทั้งหมด
๒. มีสํานักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
๔. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีระบบระบายน้ําเพิ่มมากขึ้น
๕. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
ในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถ
ดําเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี ร้อยละ ๗๓.๓๓ ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้การระบายน้ําได้ช้าเกิดน้ําท่วมขังใน
บางจุด ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ ท้าว ปาก เป็นต้น
๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทําให้ไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้บริการ
๔. การก่อสร้างทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปัญหา
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทนั สมัย
๓) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก
๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จะสามารถ
ดําเนินการได้
อุปสรรค
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการ
ทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
๒) องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน
๓) องค์การบริหารส่วนตําบลสมารถดําเนินการได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๒) การดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควรจะให้ เ ป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาสามปี
กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดําเนินการ
๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประปา
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
๓) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตําบล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปัญหา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มใี นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๒) องค์ การบริหารส่วนตํ าบลตั้งงบประมาณในการดํ าเนินการตามภารกิ จ แต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๔) องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปัญหา วาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
๓) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตําบล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปัญหา
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ
๓) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก
อุปสรรค
๑) อํานาจหน้าที่มีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะ การคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ํา แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๓) องค์การบริหารส่วนตําบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมาก
กวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล

****************************************
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ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
กําลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้
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๑. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานําข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการดําเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙
- กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี
มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตาม
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสําคัญ
๒.๑ สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่า
ฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์
และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ระหว่างภาค
การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัว
ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการ
ทางสังคมที่ มีคุ ณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ใ นพื้ นที่ห่างไกลก็ มีในวงแคบกว่า
ในขณะที่ การใช้ เทคโนโลยีใ น
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถ
พัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นใน
การเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทํา
ให้ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอก
ที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่ม
สูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนาน
ใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้ม
ของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น
น่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสําคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสําคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
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นอกจากนั้น ยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้น
และสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น
๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึง
ลดลงตามลําดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการ
ได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆ
รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความ
เป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น
และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดําเนินการ
อย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูก
เอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมี
ความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สําคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํา ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
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อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใช้
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การ
วิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย
สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อ
การพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมี
เป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คน
ไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุน
มนุษย์ ความจําเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการ
ปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สํา56คัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้อง
ปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ
ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การ
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุก
ให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้
สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชน
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากร
จะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็ ง และเป็ น จุ ด อ่ อ นที่ จ ะต้ อ งเผชิ ญ และผสมผสานกั บ ปั จ จั ย ภายนอกและก่ อ ให้ เ กิ ด ทั้ ง โอกาสและความเสี่ ย งใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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จําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กําหนด
ไว้
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดําเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสําคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ”
ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้
จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทําให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ ากันสาระสาคัญของยุ ทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติกาลังดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จําเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
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(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสําคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
๒.๕ ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเป้าหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีของอบต.มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้จัดทํา
แผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากว่าระดับที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจาก
ร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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อื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๔.๙ ต่ํากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕
และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มี
การพั ฒ นาจากอุ ต สาหกรรมขั้ น ปฐมภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของเงิ น ทุ น ต่ า งชาติ ม าเป็ น อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทําให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่
ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัว
ช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ําทําให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
เพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ
๒๕๔๐ แต่การให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่
จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ
๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะ
อยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่าน
มา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยใน
ปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕,
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลําดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐
คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
พลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ําและมีข้อจํากัด ยังไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจํากัดต่อการทําธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดําเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กําลัง
แรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ
๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่
ยังต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกําลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ํากว่า นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสําคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบ
อาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
วัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่
มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ํา สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี
๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี
๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด
ร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การ
กระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๑) ความเหลื่อมล้ําด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗
เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า
(๓)
คุณภาพการให้บ ริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า
(๔) ความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทําให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้ําด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ ๑๖.๗
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้
มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันได
ตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท
ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้
มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
รายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
เข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผน
ตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมทั้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจํากัดในการนําไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลัง
ตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ
จํานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําให้พื้นที่ป่า
ชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ ๓๔.๘ ทําให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ําที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้อง
นําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้
ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนําเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ํากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการ
ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแอ่งน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ําบาดาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้
มีข้อจํากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ําในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ําของภาคส่วนต่างๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ําตามความต้องการได้
อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗
สถานที่กําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ
๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกําจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มี
มาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
สามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น
แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกําจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสําคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทํางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ําในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ําที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการบําบัดน้ําเสียที่
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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การลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาค
ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสําคัญมากใน
การเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรเป็นจํานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน
ลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า
ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์
ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มี
ระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาค
ธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทําการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่าง
รวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต
ต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การ
ยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอํานาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อํานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
กําหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากร
ทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู่ที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และ
ลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอํานาจหน้าที่และเขตพื้นที่
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตําบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทําให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด
แคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจําเป็นต้องพึ่งพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากร
แฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับ ซ้อนเป็นอย่างมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่
ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการ
จัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย)
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อย
ละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทําให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทําให้เศรษฐกิจไทยมีความ
เสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑)
การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วง
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นใน
การยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓)
จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง
(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ําสําหรับการเป็นประเทศรายได้
ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะทําให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและใน
เวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลัง
แรงงานทําให้ต้องนําเข้าแรงงาน
ไร้ทักษะจาก...
ไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงาน
จะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเป็น
ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคํานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ์
เกณฑ์ขั้นต่ําในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหา
การบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ําลง และ
การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทํา
ให้จําเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงิน การ
คลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
จะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการ
สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของ
แรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน)
เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาส
ที่สําคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจํากัดในด้านอุป
สงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการ
ผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนําประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้า
จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ําปัญหา
ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศสําคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ําเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การกําหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับ
การกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกําหนด
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
ละโล จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคน
ไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสําหรับการ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของ
ตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ํา ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาด
ในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาเชิง
พื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การ
บริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสําหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้
กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสําหรับผู้สูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่
เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน
เป็นต้น
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง
และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการ
ลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอํานวยความ
สะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของ
คนต่างชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ํา และองค์กรผู้นํา คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถี
ชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจ้าเป็นและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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มูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการ
ทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุดเร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผน
ธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ
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๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบใน
วงกว้าง
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔
ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาภาค จั ด ทํ า โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไป
ด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ
ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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พัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน
๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น
จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor)
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานีขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และ
เลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้น
ให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พื้นที่ชลประทาน การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทําการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง
(๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและขาดแคลนน้ํา การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
๓.๓ โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)
ได้จัดทําขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทําข้อมูล
การประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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แผนงานและโครงการจากการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้
กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน
๔) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว
อารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยง
กลุ่มอาเซียน”
เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูค่ รัวโลก
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน
๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐
แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
หลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
๑. ด้านเกษตร
๑.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา
๒. ด้านอุตสาหกรรม
๒.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
๒.๒ กําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)
๒.๓ การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
๒.๔ การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทยมาเพิ่มมูลค่า
๓. การท่องเทีย่ วและ บริการ
๓.๑ แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ ๒ ล้านบาทต่อปี
๓.๓ ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค
๔. โครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๒ การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
๔.๓ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๕. พลังงาน

๕.๑ นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
๕.๒ การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
๕.๓ การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
๖.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการ
ในภูมิภาค
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
๖.๒ แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern
seaboard
๖.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน
๗. การพัฒนาขีดความ สามารถใน ๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)
การแข่งขัน
๗.๒ การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand
๘. การวิจัยและพัฒนา
๘.๑ ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ ๑ ของ GDP
๘.๒ Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T
๘.๓ การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
๘.๔ การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน
๙. การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพื่อ ๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
๙.๔ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน
๙.๘ ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
๑๐. การพัฒนาคุณภาพ
๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้
การศึกษา
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๑. การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข ๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๑.๓ สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ ๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
๑๒.๒ กองทุนสตรี
ผู้ด้อยโอกาส
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๑๓. การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน
๑๔. แรงงาน

๑๕. ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา
๑๖. การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส
๑๗. การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน

๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได้
๑๓.๒ กองทุนหมู่บ้าน
๑๓.๓ โครงการ sml
๑๓.๔ โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร
๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
๑๖.๑ การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน
๑๗.๑ ภาคประชาชน
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผูป้ ระกอบการ
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนว
ทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
๑๘. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม ๑๘.๑ พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน
เชิงนิเวศ เพื่อความยั่งยืน
๑๙. การลดการปล่อยก๊าซ เรือน ๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน
กระจก (GHG)
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)
๑๙.๓ ส่งเสริมการดําเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๒๐. นโยบายการคลัง เพื่อ
๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
๒๑. การจัดการ
๒๑.๑ การปลูกป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ํา
บริหารจัดการน้ํา
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน
๒๒. การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
๒๒.๑ การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
ภูมิอากาศ
๒๒.๒ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
๒๓. กรอบแนวทางและการปฏิรูป ๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
กฎหมาย
๒๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ
๒๔. การปรับโครงสร้าง ระบบ
๒๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของ
ราชการ
ภาครัฐ ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๒๔.๒ ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รปั ชั่น
๒๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service
๒๕. การพัฒนากําลังคน ภาครัฐ ๒๕.๑ บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน
เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
๒๖. การปรับโครงสร้างภาษี
๒๖.๑ ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๒๗. การจัดสรรงบประมาณ
๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
๒๘. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ ๒๘.๑ สํารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒๙. การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง ๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้น
๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒๙.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
๓๐. การปฏิรปู การเมือง
๓๐.๑ กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทําแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร พลังงานสะอาด การค้า เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
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๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเทีย่ ว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขทีม่ ีคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ
๕. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสูว่ ัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย”
เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
๒. เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓. เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลักของชาติ
๕. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั และกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิง
ยุทศาสตร์ที่
ตัวชี้วดั
ยุทธศาสตร์
๑. เพื่อขยายอัตราการ ๑. อัตราการ
ยุทธศาสตร์ที่๑:
เปลี่ยนแปลงของรายได้
การพัฒนาและเพิ่ม เจริญเติบโตทาง
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
เศรษฐกิจ
ศักยภาพการ
จังหวัด (%)
แข่งขันเศรษฐกิจ
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%)

๒. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ

๓. จํานวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพื้นที่(ครัวเรือน)
๔. อัตราการว่างงาน(%)
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า)

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง
กลางทางและปลายทาง
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงาน
วัตนกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาจังหวัด
๕. ส่งเสริมการนําวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย
(Food Valley) มาเพิ่มศักยภาพใน
การผลิต
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยงและกีฬา
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมอื ให้กับผู้
ว่างงาน
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
๓. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ตัวชี้วดั
๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(%)
๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)

๘. จํานวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
(ราย)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. เพื่อลดความ
ยากจนและความ
๒ ยกระดับ
สังคม ให้เป็น เลื่อมล้ํา
เมืองหน้าอยู่

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (%)
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient)

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อสํานักงาน
แรงงาน(%)
๔. ร้อยละความครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%)

กลยุทธ์
๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน
๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตของสินค้าและบริการ
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship
Development) และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech
Startup)ของจังหวัด
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ
๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิง่ อํานวยความสะดวก
จากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอื้อต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ
๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้
อย่างครอบคลุม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๕. จํานวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นทีจ่ ังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย์)
๓. เพื่อสร้างความคุ้ม ๖. ระดับความสําคัญของ
กันให้กับสังคม
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
(ครั้ง)
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%)
๔. เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์
๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
กําหนด
๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน ๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์
(แพทย์/คน) (ปี๒๕๕๙ แพทย์
๖๒๖ คน ประชากร
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
๒,๖๒๙,๙๗๙ คน)
ทันตแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะ
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ผู้สูงอายุของจังหวัด
ประชากร (ทันตแพทย์/คน)
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มขึ้น
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทค
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
โนโยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขา
ประชากร (พยาบาล/คน)
อาชีพ
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้ นอกระบบ
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน)
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพื้นที่
๑๒. จํานวนปีการศึกษาเฉลีย่
ในทุกด้าน
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี
(ปี)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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กลยุทธ์

๑๔.ส่งเสริมและแนะนําความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบ
ใหม่
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
๑๔. อัครการว่างงานของ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการ
ประชากร (ปี ๕๘) (%)
ว่างงานของประชาชน
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. ๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของครูเพื่อให้นักเรียน มีความรู้
๓ (คะแนน)
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
กําหนด
๑. ปลูกจิตสํานึกและให้ความรู้
๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด
และทรัพยากรป่าไม้
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ป่าไม้
๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสํานึกรับผิดชอบ
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) ต่อสังคมเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะ
๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการกําจัดขยะ
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ําเสีย
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
๓. การจัดการน้ําเสีย (จํานวน
จัดการน้ําทั้งในเขตชลประทาน
ระบบ)
และนอกเขนชลประทาน
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้น ๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
(ไร่)
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ําลํา
คลองสายหลักของจังหวัด
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ในพื้นที่ชุมชนเมือง
ป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง (เมตร)

๑๓. อัตราการได้รับงานทําของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%)

๑. เพื่ออนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยืน

๖. ร้อยละสัดส่วนของพื้นที่ระบบ
ป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ชุมชน (%)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๒.เพื่อใช้พลังงาน
๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ํามัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร(ลิตร/คน)
๘.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร
(ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี)
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้นาํ
มันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน
บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อปกปอง
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ สถาบันหลักของชาติ
เพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ

กลยุทธ์
๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยายพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมา
ใช้รถสาธารณแทน
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา

๑. จํานวนตําบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความสําคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตําบล)

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสําคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชดําริ

๒. จํานวนตําบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ
(ตําบล)

๔.การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหาภัย
๓. จํานวนตําบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ คุกคามรูปแบบใหม่
ั หา
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ ๙. การป้องกันและการแก้ปญ
ภัยพิบัติ
(ตําบล) (ต่อ)
๑๐. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบ การปฏิบัติราชการ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
(ตําบล)

ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค

๑.ร้อยละของสถานพยาบาลที่ ๑.เพิ่มขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA
(%)
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ําประปา (%)
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%)
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๕. จํานวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน
เชิงรุก (ครั้ง)
๖. ร้อยละความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%)
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%)
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ ๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
การพัฒนาองค์กร
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%)
รวม
๕ ยุทธศาสตร์

รวม
๑๕ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

รวม ๔๖ ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์

๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การพัฒนาบุคลากร
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
๖. การสร้างความโปรงใสในองค์กร
รวม ๖๑ กลยุทธ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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สรุป
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ :
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม

๔ เป้าประสงค์

๓ เป้าประสงค์

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ
๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
๓ เป้าประสงค์

๑๕ ตัวชี้วัด
๑๖ กลยุทธ์

๑๐ ตัวชี้วัด
๑๒ กลยุทธ์

๕ ตัวชี้วัด
๑๓ กลยุทธ์

๑) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจของ
เป้าประสงค์รวม
จังหวัด
นครราชสีมา

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
น่าอยู่
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม

๑) การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ

๒) ยกระดับสังคม ๓) บริหารจัดการ
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง ๓ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
๘ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑๔ กลยุทธ์

๕) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

๒ เป้าประสงค์
๘ ตัวชี้วัด
๖ กลยุทธ์

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ ด้าน
การศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ
๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี
๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓) สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสู่ประนะชาคม
อาเซียนในทุกด้าน
๒.๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นําด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
๓.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
๓.๕) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหน่วยและเพื่อ
การอนุรักษ์
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
๔.๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๓) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๔.๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖) ดําเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
๔.๗) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้าง
ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๕.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจําเป็น
และความต้องการของประชาชน
๖.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๖.๓) ประสาน สนับสนุน ร่วมมื อกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๔) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕) ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗.๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒) พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม สร้ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ รวมทั้ ง กิ จ กรรมด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย ว และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต่ า งๆ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ และสร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๗.๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
๗.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒) นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
๘.๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๘.๖) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
๙.๒) ส่ ง เสริ ม สนั บสนุน และร่ว มมื อ กับ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน มู ล นิ ธิก ารกุ ศ ลและองค์ ก รที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ โดยสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ
๑๐.๓) จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก คือ

“บ้ า นเมื อ งน่ า อยู่ รู้ รั ก สามั ค คี อยู่ อ ย่ า งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
พันธกิจ
1. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะต่างๆ
ภายในตําบลกุดจอก ให้ได้รับมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบ่ ้านและตําบล จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ํา ถนน รวมถึงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
4. ส่งเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
5. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี รู้รัก
สามัคคีและภูมปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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8. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
1. จัดให้มีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2. จัดให้มีการดําเนินการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ทําความสะอาดในแต่ละหมู่บ้าน ดูแลแหล่งน้ํา ถนน
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
4. ประชาชนได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
5. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา โดยเท่าเทียมกัน
6. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ
7. ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
8. ประชาชนได้พัฒนา ด้านอาชีพเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และดูแล รักษา ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมดูแล รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวติ ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและจัดให้มีระบบสังคมสงเคราะห์ ระบบสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ และผู้สูงอายุ
2.2 เสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
2.3 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 จัดสวัสดิการให้ประชาชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด
2.5 จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
3.2 ส่งเสริมบํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 จัดให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ
3.4 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน
4.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั
4.1.1 ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และดูแล รักษา
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) พันธกิจ :
a. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะต่างๆ
ภายในตําบลกุดจอก ให้ได้รับมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
b. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบ่ ้านและตําบล จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ํา ถนน
รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2) เป้าประสงค์ :
2.1 จัดให้มีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2.2 จัดให้มีการดําเนินการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ทําความสะอาดในแต่ละหมู่บ้าน ดูแลแหล่งน้ํา
ถนน และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตําบลกุดจอกสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าประสงค์
2.1 จัดให้มีระบบคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รองรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2.2 จัดให้มีการดําเนินการพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน ทําความสะอาดในแต่ละหมู่บ้าน ดูแลแหล่ง
น้ํา ถนน และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- เส้นทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการ
บริการสาธารณะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8
- การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แหล่งน้ํา ถนน และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8

3) แนวทางการพัฒนา
3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมดูแล รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
- ระบบสาธารณูปโภค ปีละ 1 แห่ง

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมดูแล
รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่วมดูแล รักษา อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 1
โครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด/กองช่าง/กองคลัง
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.1.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน
1) พันธกิจ : ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
2) เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
- ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
- มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 2 ผลิตภัณฑ์
- มีร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่
นักท่องเที่ยว จํานวน 1 แห่ง

3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและจัดให้มีระบบสังคมสงเคราะห์ ระบบสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 4 จัดสวัสดิการให้ประชาชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด
แนวทางที่ 5 จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบสังคมสงเคราะห์ ระบบ - มีกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชน มีสวัสดิการและช่วยเหลือ
สวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สงู อายุ
พิการ และผูส้ งู อายุ
2. เสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
- มีโครงการกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ชุมชนมีสขุ ภาพที่ดี และ
เรียนรู้การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
3. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
- จํานวนอาชญากรรม และผู้เสพยาเสพติดลดลงร้อยละ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
20
4. จัดสวัสดิการให้ประชาชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด - ประชาชน/เยาวชนได้นําความรู้ โทษภัยยาเสพติดและ
จัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนห่างไกลยางเสพติด
5. จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน
- ประชาชนมีสวัสดิการในชุมชน
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4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด/กองช่าง/กองคลัง
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ ั่วถึงและยั่งยืนเพือ่ สูก่ ารเป็น
เมืองน่าอยู่
4.1.3 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงการ
ศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1) พันธกิจ :
1.1 ส่งเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี รู้รักสามัคคีและภูมปัญญาท้องถิ่น
1.3
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วม
2) เป้าประสงค์ :
2.1 ประชาชนได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
2.2 ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา โดยเท่าเทียมกัน
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ
2.4 ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2.1 ประชาชนได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรกั ษ์ศาสนา - มีโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริม/อนุรักษ์ศาสนาประพฤติ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 2 โครงการ/
2.2 ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา โดยเท่า กิจกรรม ต่อปี
- ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
เทียม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ
- ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ สนใจด้านกีฬา นันทนาการ
2.4 ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
- มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้นร้อยละ
20
3) แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
3.2 ส่งเสริมบํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 จัดให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ
3.4 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา - ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
2. ส่งเสริมบํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม - มีโครงการ/กิจกกรมเกี่ยวกับศาสนาเพิ่มขึ้น
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. จัดให้มแี ละบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา - สถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ มีทุกหมู่บ้าน
และนันทนาการ
- จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคม หรือประชา
4. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบ
พิจารณ์ หรือประชุมอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 30
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด/กองช่าง/กองคลัง
5) ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
4.1.4 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน
1) พันธกิจ : ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
2) เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้พัฒนา ด้านอาชีพเกษตรกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ประชาชนได้พัฒนา ด้านอาชีพเกษตรกรรม
- มีการพัฒนาอีกชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ มากยิ่งขึ้น
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
- ประชาชนมีการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 2
ต่อปี
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด/กองช่าง/กองคลัง
5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
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4.2 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่
ยุทธศาสตร์
1
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และดูแล
รักษา ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน
3
4

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุง
การศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพ
ประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.กองช่าง
1.สํานักปลัด
2. กองคลัง
1.สํานักปลัด
2.กองการศึกษา
1.กองสวัสดิการสังคม
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
แบบ ยท.

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี
(มี ๖ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖

(
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒
(มี ๑๐ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
(มี ๔ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

ยุทธสาตร์
จังหวัด
(มี ๕ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕

(
ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัด
(มี ๑๐ ยุทธ)
ยุทธสาตร์
การพัฒนา
อปท.
(มี ๔ ยุทธ)

ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ททีี่ ่ ๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถื่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔)
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(ต่อ)

ยุทธสาตร์
การพัฒนา
อปท.
(มี ๔ ยุทธ)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

เป้าประสงค์ที่ ๓

เป้าประสงค์ที่ ๒

เป้าประสงค์ที่ ๑

กลยุทธที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธที่ ๒

กลยุทธที่ ๓

กลยุทธที่ ๔

กลยุทธที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธที่ ๗

เป้าประสงค์ที่ ๗

เป้าประสงค์ที่ ๖

เป้าประสงค์ที่ ๕

เป้าประสงค์ที่ ๔

กลยุทธที่ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธที่ ๘

กลยุทธที่ ๙

กลยุทธที่๑๐

กลยุทธที่๑๑

เป้าประสงค์ที่ ๘

กลยุทธที่ ๑๒

แผนงาน
(มี ๑๐ แผน)

แผนงานที่ ๑

แผนงานที่ ๒

แผนงานที่ ๓

แผนงานที่ ๔

แผนงานที่ ๕

แผนงานที่ ๖

แผนงานที่ ๗

แผนงานที่ ๘

แผนงานที่ ๙

แผนงานที่ ๑๐

ผลผลิต/
โครงการ

จํานวน ๓
โครงการ

จํานวน ๓
โครงการ

จํานวน ๒๓
โครงการ

จํานวน ๑
โครงการ

จํานวน ๑
โครงการ

จํานวน ๑๒๗
โครงการ

จํานวน ๔
โครงการ

จํานวน ๒๑
โครงการ

จํานวน ๒
โครงการ

จํานวน ๕
โครงการ
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ผลผลิต/
ความ
อปท.
โครงการ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่ ชุมชนในเขต อบต.
ร้อยละ๖๐ น่าอยู่
๒
๖
๑
๒

ค่าเป้าหมาย
๖๑
๑

๖๒
๑

๖๓
๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่
๒
๖
๑
๑

ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความพึงพอใจ ร้อยละ
๘๐ เปอร์เซ็นต์

๗

๗

๗

ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่
๒
๖
๑
๑

ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความพึงพอใจ ร้อยละ
๘๐ เปอร์เซ็นต์

66

62

51

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

๖๔
๑ สามารถ
กลยุทธที่ ๑
ดําเนินการได้ ๔
โครงการ
๗ สามารถ
กลยุทธที่ ๑
ดําเนินการได้
๒๘ โครงการ

35 สามารถ
กลยุทธที่ ๑
ดําเนินการได้
214 โครงการ

แบบ ยท.๐๓)
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

(๑) โครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด

อบต.กุดจอก

(๑) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (๒) โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ประตูหน้าต่างทาสีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (๓) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบนอก
อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (๔) ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ํา อ่างล้างหน้า
แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (๕) โครงการก่อสร้างศาลาประชาสัมพันธ์ (6) ก่อสร้าง
โครงหลังคาเหล็กมุงใยสังเคระห์กันแดด(สแลน)สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (๗)
โครงการทํารั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแร้งและรั้วหน้าอาคารศพด.บ้านดอนแร้ง –
ศพด.บ้านหนองเซียงโข่

กอง
การศึกษา/
กองช่าง

อบต.กุดจอก

(๑)โครงการวางท่อ คสล.รับน้ําเข้าสระหนองน้อยหมู่ 1 (๒) โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายบ้านนายน้อย อุปเพ หมู่ 1 (๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านงิ้ว
ใหม่ – บ้านโสก (๔) ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน งิ้วใหม่ หมู่ 1 (๕) ก่อสร้าง
ถนนดินรอบหมู่บ้าน หมู่ ๒ (๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทิศตะวันออกวัดบ้าน
โคกเพ็ด ม.3 (๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางปิ่น หมู่ 3 (๘)
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๓ (๙) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทิศ
เหนือหมู่บ้าน หมู่ 3 (๑๐) โครงการวางท่อ คสล.รับน้ําเข้าหนองโสกหอย
สาธารณประโยชน์ หมู่ 3 (๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก – บ้านโคก
เพ็ด (๑๒) โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยโสกขี้หนู หมู่ 4 (๑๓) โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ (๑๔) โครงการขุดลอกสระวัดบ้านโสก หมู่ ๔ (๑๕)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองเซียงโข่ -บ้านหนองปรือ หมู่ ๖ (๑๖)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมู่ 5 (๑๗) โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกคุ้มโนนไพรวัลย์หมู่ 5 ถึง บ้านโคกเพ็ดหมู่ 3 (๑๘) โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายศาลปู่ตา -บ้านสามเมือง หมู่ 5 (๑๙) โครงการวางท่อ คสล.รับ
น้ําเข้าหนองเซียงโข่ หมู่ 5 (๒๐) โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองปรือ หมู่ 6
(๒๑) โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 (๒๒) โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านหนองปรือ – สามแยกบ้านหนองเซียงโข่ (๒๓) โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 (๒๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดอ้อยช้าง หมู่
7 (๒๕) โครงการก่อสร้าง คสล. เมรุไปคุ้มน้อย หมู่ 7 (๒๖) โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ ๗ (๒๖)โครงการก่อสร้างถนนดินสายทิศเหนือ
หมู่บ้าน หมู่ ๗ (๒๗) โครงการขุดลอกหนองโสกนกตูม หมู่ 7 (๒๘) โครงการขุด
ลอกหนองไผ่ หมู่ 7 (๒๙) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗ (๓๐)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ 7 (๓๑) โครงการก่อสร้าง

กองช่าง

อบต.กุดจอก

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
๖๑

๖๒

๖๓

กลยุทธ์

แบบ ยท.๐๓)
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

๖๔
(๓๒) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองขาม หมู่ 8 (๓๓) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยบ้าน นางณิภา คิดการ (๓๔) โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 8 (๓๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ 9 (๓๖)
โครงการซ่อมแซมฝายหนองระเลิงเสว หมู่ 9 (๓๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.
คุ้มบ้านหนองกระโดน หมู่ 9 (๓๘) โครงการวางท่อ คสล.รับน้ําลงหนองระเลิงเสว
หมู่ ๙ (๓๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประทีป ช่างสารหมู่ ๙
(๔๐) โครงการขุดลอกหนองระเลิงเสว หมู่ 9 (๔๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 (๔๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระสี่เหลี่ยม -บ้าน
นางบัวลอย หมู่ 10 (๔๓) โครงการก่อสร้างถนนดินเส้นรอบหนองคูมะค่า หมู่
10 (๔๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มหนองไข่น้ําสายกลางบ้านคูมะค่า หมู่
๑๐ (๔๕) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้า โรงเรียนบ้านดอนแร้ง - วัดป่า
โคกบุลาว หมู่ 10 (๔๖) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางทิศใต้ศาลปู่ตา หมู่
10
(๔๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสีชุมชน - หน้าวัดบ้านดอนหัน หมู่ 11
(๔๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวิภาดา -บ้านกุดจอก หมู่ 11
(๔๙) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะวันออกวัดบ้านดอนหัน (๕๐)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะวันออกวัดบ้านดอนหัน -หนองถั่วแปบ หมู่
11 (๕๑) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่าช้า -โคกหลุมหิน หมู่ 11 (๕๒)
โครงการขุดลอกหนองถั่วแปบ หมู่ 11 (๕๓) โครงการวางท่อ คสล.รับน้ําเข้าสระ
หมู่บ้าน หมู่ 11(๕๔) โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 11 (๕๕)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวสันต์ หมู่ 11 (๕๖) โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ไปคุ้มโนนหนองถั่วแปบ หมู่ 11 (๕๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
กุดจอก – บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑ (๕๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา
กลางบ้าน – บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ 12 ต.บัวใหญ่ (๕๙) โครงการขุดลอกลําห้วย
กุดจอก หมู่ 12 (๖๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเกตุ – บ้านนาง
ชื่น หมู่ 12 (๖๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางลําพูน หมู่ 13 (๖๒)
โครงการวางท่อ คสล.รับน้ําเข้าสระหนองหัวฝาย หมู่ 13 (๖๓) โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 (๖๔) โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนแดง
– บ้านดอนแปะ หมู่ ๘ (๖๕) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ด้านทิศตะวันออกวัด
ไป รร.บ้านงิ้วใหม่ (๖๖) โครงการก่อสร้างถนนดิน กลางหมู่บ้าน บ้านเพ็ดน้อย หมู่
๒ (๖๗) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโสก – บ้านงิ้วใหม่ (๖๘) โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง ประเภทผิวจราจรชนิด AC แอตฟาลท์ติกคอนกรีต (๖๙)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเซียงโข่ หมู่ 5 – บ้านโนนแดง หมู่ 14
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
๖๑

๖๒

๖๓

กลยุทธ์

แบบ ยท.๐๓)
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

๖๔
(๗๐) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สี่แยกกลางบ้าน – วัดบ้านอ้อยช้าง (๗๑)
โครงการก่อสร้างรางน้ํา ค.ส.ล. สี่แยกกลางบ้าน – วัดบ้านอ้อยช้าง (๗๒) โครงการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านอ้อยช้าง – บ้านหนองเซียงโข่ ประเภทผิวจราจรชนิด
AC แอตฟาลท์ติกคอนกรีต (๗๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านอ้อยช้าง –
ตําบลบัวลาย ประเภทผิวจราจรชนิด AC แอตฟาลท์ติก คอนกรีต (๗๔) โครงการ
ก่อสร้างถนนดินทิศใต้ – ลําห้วยทราย หมู่ 7 (๗๕) โครงการก่อสร้างถนนดิน ทิศ
ตะวันตก – โคกหนองปรือน้อย หมู่ 7 (๗๖) โครงการขุดลอกหนองปรือน้อย หมู่ 7
(๗๗) โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ 9 (๗๘) โครงการก่อสร้างถนนดิน ไป
ถนน202 หมู่ 9 (๗๙) โครงการซ่อมสร้างถนนดิน จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ คุ้ม
หนองกระโดน เชื่อม ตําบลบัวใหญ่ (๘๐) โครงการก่อสร้างถนนดินรอบโคกบุลาว
(๘๑) โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น คสล.คลองอีสานเขียว (๘๒) โครงการวางท่อ
ระบายน้ําเสียจาก บ้านนางเบา ถึง บ้านนางสุมาลี หมู่ 12 (๘๓) โครงการวางท่อ
ส่งน้ําลงสระสี่เหลี่ยม หมู่ 10 (๘๔) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคูมะค่า ไป
คุ้มหนองกระโดน (๘๕) โครงการขุดลอกหนองคูมะค่าส่วนที่เหลือ (๘๖) โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนางสํารวย – บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑ (๘๗) โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สามแยกไปบ้านฐิติพร หมู่ ๑๒ (๘๘) โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. หน้าบ้านนางละอองไปถึงบ้านนางชื่น ม.12 (๘๙) โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. สี่แยกบ้านนางบาง หมู่ ๑๒ (๙๐) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบโคกหลุม
หิน หมู่ ๑๒ (๙๑) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายสนธยา หมู่ ๑๒
(๙๒) ครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยบ้านไก่น้อย หมู่ ๑๒ (๙๓) โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้านกุดจอก ไปบ้านหนองหัวช้าง (๙๔) โครงการก่อสร้างถนนดิน ซอย
บ้านนางสกุลไทย หมู่ ๑๒ (๙๕) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านฐิติพรไป
บ้านดอนฆ่าเสือ ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ (๙๖) โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
คลองโสกขี้หนู ตรงบ้านนายหลอด หมู่ ๑๓ (๙๗) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากฝายเก่า ถึง บ้าน
งิ้วใหม่ (๙๘) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหัวฝาย หมู่ 13 – บ้านดอนแปะ
หมู่ 8 (๙๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางแฉลม – บ้านหัวฝาย หมู่ 13
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
๖๑

๖๒

๖๓

กลยุทธ์

แบบ ยท.๐๓)
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

๖๔
(๑๐๐) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหัวฝาย หมู่ 13 – บ้านดอนแปะ หมู่ 8
(๑๐๑) โครงการก่อสร้างสร้างรั้วราวเหล็กกั้นหนองหัวฝาย (๑๐๒) โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ ๑๓ (๑๐๓) โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก บ้านโนนแดง เชื่อม บ้านดอนแปะ หมู่ ๘ (๑๐๔) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.รอบสระหนองน้อยหมู่ 1 (๑๐๕) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาม
แยก บ้าน ส.อบต.ธนวัฒน์ ไพรอุบล – โนนภูดิน ม.3 (๑๐๖) โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านโคกเพ็ด เชื่อมตําบลสามเมือง (๑๐๗) โครงการขุดลอกคลอง
หนามแดง หมู่ 9 (๑๐๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทิศตะวันตกหมู่บ้าน ซอย ส.
พิษมัย (๑๐๙) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยตรงข้ามบัวใหญ่แก๊ส –ศาลปู่
ตาบ้านกุดจอก (๑๑๐) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก คลองอีสานเขียว ซอยบ้าน
นายถม (๑๑๑) โครงการวางท่อ คสล.รับน้ําเข้าสระประปาหมู่ 6 (๑๑๒)
โครงการขยายถนนหินคลุก บ้านดอนแปะ หมู่ 8 ถึงบ้านโนนแดง หมู่ 14 (๑๑๓)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหลังช่างฤดูหน้าฝนภายในตําบลกุดจอก (๑๑๔)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คศล.หน้าบ้านนางสีไพร ถึงคลองเหมือง หมู่ 8
(๑๑๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย คุ้มเกษตรพอเพียง หมู่ 8 (๑๑๖)
โครงการก่อสร้างถนนดิน ซอนบ้านนางเปี้ยง หมู่ 8 (๑๑๗) โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยบ้านนายหวัง ไพรงาม (๑๑๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอนนางนิภา
ถึงบ้านนางสมพร หมู่ 8
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่
๒
๑

สามารถจัดเก็บภาษี ได้
เพิ่มขึ้นร้อย ๘๐
เปอร์เซ็นต์

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่
๒
๑

เด็ก ศพด.ได้รับการ
พัฒนาเรื่องคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่ เด็ก ศพด.ได้รับ
๒
2
สุขภาพ
พลานามัย ครบ
ถ้วย

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๔

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๙

ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่ ประชาชนร้อยละ
๒
๓
80 ในพื้นที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต และ
ทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่ ประชาชนร้อยละ
๒
๓
80 ในพื้นที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต และ
ทรัพย์สิน

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
๖๑
2

๖๒
2

๖๓
2

2

2

2

17

17

17

กลยุทธ์

แบบ ยท.๐๓)
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

๖๔
2 สามารถ
กลยุทธที่ ๑ (๑)โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนภาษี (2) โครงการประชาสัมพันธ์และ กองคลัง/กอง อบต.กุดจอก
บริการรับชําระภาษี นอกสถานที่
ดําเนินการได้ 8
ช่าง
โครงการ
กลยุทธที่ 2 (๑) โครงการให้ความรู้ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและ หลักเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ กองการศึกษา อบต.กุดจอก
2
สามารถ
เด็กปฐมวัย (๒) โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตรสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
ดําเนินการได้ 8
เล็ก
โครงการ
17 สามารถ
กลยุทธที่ ๒ (๑) โครงการอาหารกลางวันสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลกุดจอกทั้ง 4 ศูนย์ (๒) โครงการ กองการศึกษา อบต.กุดจอก
จัดซื้อ อาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (๓) โครงการจัดอาหารเสริม(นม)
ดําเนินการได้
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล ทั้ง 4 โรงเรียน (๔) โครงการจัดหา วัสดุ ครุภ้ณฑ์สื่อ อุปกรณ์การ
86 โครงการ
เรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (๕) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนพนักงาน ข้าราชการและประชาชน (6) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงานแบบตั้งโต๊ะ
(7) โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (8) โครงการจัดหาวัสดุ
สํานักงานสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (9) โครงการจัดหาน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนผู้มารับ
บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กุดจอก (10) จัดซื้อพัดลมติดผนังในห้องเรียน ห้องจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเด็กในศพด. ในสังกัด (11) โครงการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา (12) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านตรงตามมาตรฐานและหลักสูตร (13)
โครงการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา (14) โครงการประเมินและแสดงผลงานทาง
วิชาการของเด็กและครู (15) โครงการประชุมผู้ปกครอง,คณะกรรมการแผน,
คณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ (16) โครงการสารสัมพันธ์/โครงการเยี่ยมบ้าน
(17) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีด้าน
การศึกษา (18)

4

4

4

4

สามารถ
ดําเนินการได้
16 โครงการ

กลยุทธที่ 3

(๑) โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2) โครงการส่งเสริม
ความยุติธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ (๓) โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายผลเรือน อปพร. (4) โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
ให้กับผู้สูงอายุ

สํานักปลัด/ อบต.กุดจอก
กองสวัสดิการ

3

3

3

3

สามารถ
ดําเนินการได้
12 โครงการ

กลยุทธที่ 3

(๑) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (2)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (3)

สํานักปลัด/ อบต.กุดจอก
กองการศึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่ ผู้ด้อยโอกาสร้อย
๒
1
ละ 80 ได้มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ค่าเป้าหมาย
๖๑
1

๖๒
1

๖๓
1

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

๖๔
1 สามารถ
กลยุทธที่ 1
ดําเนินการได้ 4
โครงการ

แบบ ยท.๐๓)
ผลผลิต/โครงการ

(๑) โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ ฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองสวัสดิการ อบต.กุดจอก

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่
3
1

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความพึงพอใจ ร้อยละ
๘๐ เปอร์เซ็นต์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
๖๑
21

๖๒
21

๖๓
21

๖๔
21 สามารถ
ดําเนินการได้
84 โครงการ

แบบ ยท.๐๓)

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธที่ 1

(๑) โครงการวันเด็ก (2) โครงการประเพณีงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนรี/งานประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ่ (3) โครงการสืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (4) โครงการวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมต่างๆ (5) โครงการพัฒนา การศึกษา (6) โครงการ
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (7) โครงการ
อื่นๆตามนโยบาย (8) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (9) โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรม สัมมนาต่างๆ/ศึกษาดูงาน (10) โครงการฝึกอบรมการ
จัดทํา แผนพัฒนาการศึกษา/การบริหารงบประมาณสถานศึกษาสําหรับครูและผู้ดูแลเด็ก (11)

หน่วย
สนับสนุน

โครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (12) โครงการวันสําคัญต่างๆ
(13) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน (14) โครงการ แข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด (15) โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (16) โครงการจัดหาเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง (17) โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ (18) โครงการจัดทําข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตําบล (19) โครงการจัดทําข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของตําบลสําหรับเด็กปฐมวัย

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 8

ยุทธศาสตร์ ที่ เป้าประสงค์ ที่
4
1

ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความพึงพอใจ ร้อยละ
๘๐ เปอร์เซ็นต์

5

5

5

5

สามารถ
ดําเนินการได้
20 โครงการ

กลยุทธที่ 1

(1)โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (2) โครงการอบรมอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน (3) โครงการฝึกอาชีพผู้สงู อายุ (4) โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพราษฏร์ผู้มีรายได้น้อย (ตกเกณฑ์ จปฐ) 20,000 (5) โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบั ผู้ดอ้ ยโอกาส (ผู้พิการ ,ผู้ด้อยโอกาส ถูกทอดทิง้ ไร้ที่พึ่ง)

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผ. ๐๗

ปี 2563
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.7 แผนงานการเกษตร
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
2.6 แผนงานการเกษตร
2.7 แผนงานสาธารณสุข
รวม

7
68

1,640,000 7
48,880,000 64

1,440,000
27,456,500

7
53

1,240,000
28,220,000

7
37

1,140,000 28
5,460,000
28,330,000 222 132,776,500

1
74

100,000 1
50,460,000
70

100,000
28,916,500

1
59

100,000
29,480,000

1
43

100,000 4
400,000
29,365,000 246 138,221,500

3
3
17
1
4
2
1
31

138,000 3
54,000 3
2,210,000 17
100,000 1
160,000 4
30,000 2
210,000 1
2,902,000
31

138,000
54,000
2,227,000
100,000
160,000
30,000
210,000
2,919,000

3
3
17
1
4
2
1
31

138,000
54,000
2,222,000
100,000
160,000
30,000
210,000
2,914,000

3
3
17
1
4
2
1
31

138,000
54,000
2,222,000
100,000
160,000
30,000
210,000
2,924,000
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12
552,000
12
216,000
68 8,881,000
4
400,000
16
650,000
8
120,000
4
840,000
124 11,659,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ๓ ด้ า นส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ระบบการศึกษา บํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

21
21

1,241,000
1,241,000

21
21

5
5
133

130,000
130,000
54,813,000

5
5
129

1,261,000
1,261,000

21
21

1,261,000
1,261,000

21
21

1,301,000 84
1,301,000 84

5,064,000
5,064,000

รวม
4) ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ๔ ด้า นเศรษฐกิ จ และการ
พัฒนาอาชีพของประชาชน
4.1 แผนงานการพาณิชย์
รวม
รวมทั้งสิน้

118

130,000 5
130,000 5
33,306,500 118

130,000 5
130,000 20
520,040
130,000 5
130,000 20
520,040
33,865,000 102 33,895,000 482 155,879,540

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ 10 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเกษตร
ที่
๑

โครงการ
โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ ครั้ง/ปี

๒๕๖๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

119

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ชุมชนในเขต อบต.
ร้อยละ๖๐ น่าอยู่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

มีธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีตอ่
ประชาชน

สํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๑

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา/กอง
ช่าง

๑

โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีลานกีฬาเพื่อ
เอนกประสงค์
ใช้ออกกําลังกายใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ส่งผลต่อสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

มีลานกีฬาเอนกประสงค์
สําหรับเล่นกีฬาและฝึกซ้อม
กีฬา
สําหรับ ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน เด็ก
เยาวชนได้มีลานกีฬา
เอนกประสงค์สําหรับ
เล่นกีฬาและฝึกซ้อม
กีฬา

เพื่อเด็กเยาวชน
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด มี
สุขภาพดี เกิดความ
รักสามัคคี

๒

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ประตูหน้าต่างทาสีใหม่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
4 ศูนย์
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบนอกอาคารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการเด็กเล็ก

ซ่อมแซม ปรับปรุงต่อเติม
อาคารของศูนย์พัฒนาเด็ก

300,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ อาคาร
สถานที่มีความ
ปลอดภัย

เด็กเล็กได้มีอาคาร
เรียนที่ปลอดภัยและ
น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อ
เติมห้องน้ํา อ่างล้างหน้า
แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด

เพื่อให้เด็กได้มีห้องน้ําใช้อย่าง
เพียงพอและอยู่ในสภาพ ที่ดี

๓

๔

เพื่อจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายนอก ภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็ก
อาคารให้ดูสวยงามเอื้อต่อการ
เล็กให้ดูสวยงาม น่าอยู่ น่าดู
เรียนรู้ของเด็ก
เหมาะแก่การพัฒนาเด็ก
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเสริม
ห้องน้ําอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
ศพด. 4 ศูนย์

40,000

200,000
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40,000

200,000

40,000

200,000

40,000 ร้อยละความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดู
สวยงามน่าอยู่

สภาพแวดล้อม
ภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดู
สวยงาม น่าอยู่ น่าดู
เหมาะแก่การพัฒนา
เด็ก
เด็กมีห้องน้ํา ที่แปรง
200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมของศูนย์ ฟันใช้อย่างเพียงพอ
และอยู่ในสภาพที่ดี
พัฒนาเด็กเล็ก ได้
มาตรฐานห้องจัด
กิจกรรมดูน่าอยู่

กองการศึกษา/กอง
ช่าง

กองการศึกษา/กอง
ช่าง

กองการศึกษา/กอง
ช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๑

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

๕

โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ผู้ปกครองได้พักระหว่าง
รอรับเด็กและได้อ่านข้อมูล
ข่าวสาร

ก่อสร้างศาลาประชาสัมพันธ์
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
4 ศูนย์

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของของผู้ปกครองที่มี
ต่อการบริการของศูนย์
พัฒนาฯ

ผู้ปกครองมีที่รอรับ
เด็กและได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย

กองการศึกษา/กอง
ช่าง

๖

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก
มุงใยสังเคระห์กันแดด
(สแลน)สนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด
โครงการทํารั้วรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนแร้งและรั้วหน้า
อาคารศพด.บ้านดอนแร้ง
–ศพด.บ้านหนองเซียงโข่

เพื่อให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นโดย
ไม่ร้อน

โครงหลังคาสนามเด็กเล่น
(ตาม อบต.กําหนด )

300,000

300,000

200,000

100,000 รัอยละจํานวนสนาม
เด็กกลางแจ้งมีหลังคา
บังแดดบังฝน

เด็กสามารถทํา
กิจกรรมกลางแจ้งได้

กองการศึกษา/กอง
ช่าง

เพื่อความปลอดภัยของเด็กใน
ศพด.และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงามน่าอยู่

ทํารั้วรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแร้ง/
และรั้วด้านหน้าศพด.บ้าน
ดอนแร้ง-ศพด.บ้านหนอง
เซียงโข่

300,000

200,000

100,000

100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของเด็กมีพัฒนาการที่ดี
จากสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก

มีพื้นที่ ปลอดภัย
สําหรับเด็ก

กองการศึกษา/กอง
ช่าง

๗
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องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๑

โครงการวางท่อ คสล.รับน้ํา
เข้าสระหนองน้อยหมู่ 1
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.552018°
E 102.499639°

เพื่อรับน้ําเข้าสระหนอง
น้อย หมู่ 1

๑ แห่ง ในเขต อบต.
วางท่อ คสล.รับน้ําเข้าสระหนอง
น้อยขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว
400.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด)

๒

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายน้อย อุปเพ หมู่
1
ค่าพิกัดโครงการ
N:15.555330°
E:102.502786°

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายน้อย อุปเพ
หมู่ 1

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตรยาว
120.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ละเอียดตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด)

๒๐๐,๐๐๐

3

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน
งิ้วใหม่ หมู่ 1
ค่าพิกัดโครงการ
15.550754°
102.498509°

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด)

-
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๒๕๖๒
๔๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
-

-

๒๕๖๔
-

๒๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมีน้ําใช้
อย่างทั่วถึง

หนองน้อย มี
ปริมาณ น้ํา
เพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อ
การใช้อุปโภค
บริโภค

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๑๐๐ ของ ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน
หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

ก่อสร้างถนนดินรอบหมู่บ้าน
หมู่ ๒
ค่าพิกัดโครงการ :
15.561189°
102.504313°

เพื่อก่อสร้าง ถนนดินรอบ
หมู่บ้าน หมู่ ๒

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทิศตะวันออกวัดบ้านโคกเพ็ด
ม.3
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.569478°
E:102.516990°

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ทิศ ๑ แห่ง ในเขต อบต.
ตะวันออกวัดบ้านโคกเพ็ด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตรยาว
80.00 เมตร หนา 0.15
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางปิ่น หมู่ 3
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.571254°
E 102.515711°

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางปิ่น หมู่ 3

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนดินขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
400.00 เมตร หนา 0.60
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตรยาว
43.00 เมตร หนา 0.15
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒

๑๕๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔

-

200,000

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

-

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ 3
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.571659°
E 102.515196°

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่
3

8

โครงการวางท่อ คสล.รับน้ํา
เข้าหนองโสกหอย
สาธารณประโยชน์ หมู่ 3
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.569250°
E:102.511279°
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโสก – บ้านโคกเพ็ด
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.572683°
E:102.502688°

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางปิ่น หมู่ 3

9

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโสก – บ้านโคกเพ็ด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.30 เมตร ยาว
255.00 เมตร หนา
0.10 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)
วางท่อ คสล.รับน้ําเข้า
หนองโสกหอย
สาธารณประโยชน์
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

๘๐,๐๐๐

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.50
เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

๙๐๐,๐๐๐

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

100,000

100,000

100,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

-

๑๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมีน้ําใช้
อย่างทั่วถึง

-

800,000

-

หนองโสกหอย
มีปริมาณ น้ํา
เพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อ
การใช้อุปโภค
บริโภค
ประชาชนร้อย ประชาชน
ละ ๙๐ ของ ได้รับความ
หมู่บ้านมี
สะดวกในการ
ความพึงพอใจ เดินทาง
กับเส้นทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลํา เพื่อก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นลําห้วยโสกขี้หนู
ห้วยโสกขี้หนู หมู่ 4
หมู่ 4
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.573371°
E:102.498649°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยโสกขี้หนูขนาด
กว้าง 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.569250°
E:102.511279°

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
ทั่วถึงทุกครัวเรือน (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)

12 โครงการขุดลอกสระวัดบ้าน
โสก หมู่ ๔
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.572683°
E:102.502688°

เพื่อขุดลอกสระวัด
บ้านโสก หมู่ ๔

๒๕๖๒

๒๐๐,๐๐๐

-

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ขุดลอกสระวัดบ้านโสกขนาดกว้าง
30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก
3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
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๕๐๐,๐๐๐

-

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

100,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร และ
เลี้ยงสัตว์
ประชาชนร้อยละ
๑๐๐ ของหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร และ
เลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

13 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. บ้านหนองเซียงโข่ บ้านหนองปรือ หมู่ ๖
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.568944°
E:102.512796°

เพื่อก่อสร้างถนนคสล.
บ้านหนองเซียงโข่ บ้านหนองปรือ หมู่
๖

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
137.00 เมตร หนา 0.15
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

๓๐๐,๐๐๐

14 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ทิศตะวันตกเฉียงใต้
หมู่ 5
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.571254°
E 102.515711°

เพื่อก่อสร้างถนน
๑ แห่ง ในเขต อบต.
คสล.ทิศตะวันตกเฉียง ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
ใต้ หมู่ 5
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
300.00 เมตร หนา 0.15
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

-

15 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกคุ้มโนนไพรวัลย์หมู่ 5
ถึง บ้านโคกเพ็ดหมู่ 3
ค่าพิกัดโครงการ :
15.591654°
102.497014°

เพื่อซ่อมแซมถนนหิน
คลุกคุ้มโนนไพรวัลย์
หมู่ 5 ถึง บ้าน
โคกเพ็ดหมู่ 3

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ซ่อมแซมถนนหินคลุก.ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร หนา 0.10
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

๑๐๐,๐๐๐
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

300,000

300,000

300,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

300,000

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

200,000

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

๖๕๐,๐๐๐

-

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายศาลปู่ตา -บ้านสามเมือง
หมู่ 5
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.596376°
E:102.494789°

เพื่อก่อสร้างถนน
หินคลุกสายศาลปู่
ตา -บ้านสามเมือง
หมู่ 5

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว
600.00 เมตร หนา 0.10
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

17 โครงการวางท่อ คสล.รับน้ํา
เข้าหนองเซียงโข่ หมู่ 5
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.571254°
E 102.515711°

เพื่อวางท่อ คสล.
รับน้ําเข้าหนอง
เซียงโข่ หมู่ 5

๑ แห่ง ในเขต อบต.
วางท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร ยาว
135.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด)

18 โครงการก่อสร้างถนนดินบ้าน
หนองปรือ หมู่ 6
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.595848°
E 102.476328°

เพื่อก่อสร้างถนน ๑ แห่ง ในเขต อบต.
ดินบ้านหนองปรือ ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 500.00
หมู่ 6
เมตร หนา 0.70 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒
-

๑๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

200,000

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้านมี
ความพึงพอใจกับ
เส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้านมี
ความพึงพอใจกับ
เส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

19 โครงการเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.597631°
E:102.481394°

วัตถุประสงค์
เพื่อเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
เจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
๑๕๐,๐๐๐

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย ประชาชนมีน้ํา
ละ ๙๐ ของ สําหรับอุปโภค
บริโภค
หมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
20 โครงการก่อสร้างถนน
บ้านหนองปรือ – สาม
คสล.บ้านหนองปรือ –
สามแยกบ้านหนองเซียงโข่ แยกบ้านหนองเซียงโข่
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.571254°
E 102.515711°

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 1,300.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอก กําหนด)

๓๐๐,๐๐๐

-

200,000

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

เพื่อการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอก กําหนด)

๒๐๐,๐๐๐

-

200,000

-

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๑๐๐ ของ ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
หมู่บ้านมี
ทุกครัวเรือน
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.599986°
E:102.481396°
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องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

22 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายหน้าวัด
อ้อยช้าง หมู่ 7
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.608815°
E 102.493981°

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
สายหน้าวัดอ้อยช้าง หมู่
7

เพื่อก่อสร้างถนนดินสาย
23 โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายทิศเหนือหมู่บ้าน ทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ ๗
หมู่ ๗
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.613028°"
E:102.493412°°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
4.00 เมตรยาว 133.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๓๐๐,๐๐๐

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 500.00
เมตร หนา 0.60 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอก กําหนด)

๒๕๖๒
300,000

๑๕๐,๐๐๐

129

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง
4.50 เมตรยาว 285.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กุดจอก กําหนด)

24 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ 7
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.613674°
E:102.490024°

เพื่อก่อสร้างถนน
หินคลุกทิศเหนือ
หมู่บ้าน หมู่ 7

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยสวนนางสีไพร แป้นนอก
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.574412°
E:102.480786°

เพื่อก่อสร้างถนน ๑ แห่ง ในเขต อบต.
คสล.ซอยสวนนาง ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
สีไพร แป้นนอก 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กุดจอก กําหนด)

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ เพื่อปรับปรุงภูมิ
สระหนองขาม หมู่ 8
ทัศน์รอบสระ
ค่าพิกัดโครงการ :
หนองขาม หมู่ 8
N:15.575277°
E:102.479088°

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000

-

๑๕๐,๐๐๐

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนอง
ขาม(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอก กําหนด)
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ตัวชี้วัด
(KPI)
๒๕๖๔
100,000 ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจกับ
เส้นทาง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจกับ
เส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อย
ละ ๕๐ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
สระหนองขาม

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
พักผ่อนย้อน
ใจ ออกกําลัง
กาย และ
สนามเด็กเล่น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้าน นางณิภา คิดการ
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.572211°
E 102.180284°

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้าน นางณิภา คิด
การ

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 91.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.574412°
E:102.480786°

เพื่อการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ 9
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.569230°
E:102.473522°

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ทิศ ๑ แห่ง ในเขต อบต.
เหนือหมู่บ้าน หมู่ 9
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 91.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
200,000

๒๕๖๔
-

๒๐๐,๐๐๐

100,000

100,000

-

200,000

200,000

-

๒๐๐,๐๐๐
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๑๐๐ ของ ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
หมู่บ้านมี
ทุกครัวเรือน
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

30 โครงการซ่อมแซมฝายหนอง
ระเลิงเสว หมู่ 9
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.566787°
E:102.470095°
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
คุ้มบ้านหนองกระโดน หมู่ 9
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.571254°
E 102.515711°

วัตถุประสงค์
เพื่อซ่อมแซมฝายหนอง
ระเลิงเสว หมู่ 9

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
ซ่อมแซมฝาย กว้าง
5.00 เมตร ยาว
25.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.คุ้ม ๑ แห่ง ในเขต อบต.
บ้านหนองกระโดน หมู่ 9 ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 110.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
32 โครงการวางท่อ คสล.รับน้ําลง เพื่อวางท่อ คสล.รับน้ําลง ๑ แห่ง ในเขต อบต.
หนองระเลิงเสว หมู่ ๙
หนองระเลิงเสว หมู่ ๙
วางท่อ คสล.Ø 0.60
ค่าพิกัดโครงการ :
เมตร ยาว 150.00
N:15.570992°
เมตร (รายละเอียดตาม
E:102.471771°
แบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

๒๕๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมีน้ําใช้
อย่างทั่วถึง

หนองน้อย มี
ปริมาณ น้ํา
เพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อ
การใช้อุปโภค
บริโภค

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐

-
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องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายประทีป ช่างสาร ซอยบ้านนายประทีป ช่าง
สารหมู่ ๙
หมู่ ๙
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.567418°
E 102.472453°
34 โครงการขุดลอกหนองระเลิง
เสว หมู่ 9
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.569892°
E:102.470685°
35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.568250°
E:102.473574°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 52.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.คุ้ม ๑ แห่ง ในเขต อบต.
บ้านหนองกระโดน หมู่ 9 ขุดลอกหนองระเลิงเสว
กว้าง 95.00 เมตร ยาว
320.00 เมตร ลึก
4.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายใน ๑ แห่ง ในเขต อบต.
หมู่บ้าน หมู่ 9
ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 9(
รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๑๐๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

๔,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร
ประชาชนร้อย
ละ ๑๐๐ ของ
หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

1๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อก่อสร้างถนน คสล.
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยสระสี่เหลี่ยม -บ้านนางบัว ซอยสระสี่เหลี่ยม -บ้าน
นางบัวลอย หมู่ 10
ลอย หมู่ 10
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.574295°
E:102.465405°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 136.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
37 โครงการก่อสร้างถนนดินเส้น เพื่อก่อสร้างถนนดินเส้น ๑ แห่ง ในเขต อบต.
รอบหนองคูมะค่า หมู่ 10
รอบหนองคูมะค่า หมู่
ก่อสร้างถนนดินขนาด
ค่าพิกัดโครงการ :
10
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
N:15.568621°
500.00 เมตร หนา
E:102.463992°
0.50 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.คุ้ม ๑ แห่ง ในเขต อบต.
คุ้มหนองไข่น้ําสายกลางบ้านคู หนองไข่น้ําสายกลางบ้าน ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
มะค่า หมู่ ๑๐
คูมะค่า หมู่ ๑๐
ยาว 300.00 เมตร
ค่าพิกัดโครงการ :
หนา 0.15 เมตร
N:15.566259°
(รายละเอียดตามแบบ
E:102.468391°
อบต.กุดจอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๓๐๐,๐๐๐

134

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

๑๕๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

๗๕๐,๐๐๐

500,000

300,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

39 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหน้า โรงเรียนบ้านดอน
แร้ง - วัดป่าโคกบุลาว หมู่
10
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.573122°
E:102.468983°
40 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ทางทิศใต้ศาลปู่ตา หมู่ 10
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.568160°
E 102.466685°

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายหน้า โรงเรียน
บ้านดอนแร้ง - วัดป่าโคก
บุลาว หมู่ 10

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
ทางทิศใต้ศาลปู่ตา หมู่
10

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 800.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 330 เมตร หนา
0.10 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๘๐,๐๐๐

100,000

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

๑๐๐,๐๐๐

100,000

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
๑ แห่ง ในเขต อบต.
สายบ้านนางวิภาดา -บ้าน ก่อสร้างถนน คสล.
กุดจอก หมู่ 11
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 91.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
42 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก ๑ แห่ง ในเขต อบต.
สายตะวันออกวัดบ้านดอนหัน สายตะวันออกวัดบ้านดอน ก่อสร้างถนนหินคลุก
ค่าพิกัดโครงการ :
หัน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
N15.559333°
ยาว 400.00 เมตร
E 102.459055°
หนา 0.10 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
43 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก ๑ แห่ง ในเขต อบต.
สายตะวันออกวัดบ้านดอนหัน สายตะวันออกวัดบ้านดอน ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
-หนองถั่วแปบ หมู่ 11
หัน -หนองถั่วแปบ หมู่
ยาว 400.00 เมตร
ค่าพิกัดโครงการ :
11
หนา 0.10 เมตร
N:15.556956°
(รายละเอียดตามแบบ
E 102.460315°
อบต.กุดจอก กําหนด)
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางวิภาดา -บ้านกุด
จอก หมู่ 11
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.558079°
E 102.453998°

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

200,000

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทา
ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

136

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

44 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายป่าช้า -โคกหลุมหิน หมู่
11
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.556345°
E:102.462139°
45 โครงการวางท่อ คสล.รับน้ํา
เข้าสระหมู่บ้าน หมู่ 11
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.559229°
E:102.454731°

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 500.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
เพื่อวางท่อ คสล.รับน้ําเข้า ๑ แห่ง ในเขต อบต.
สระหมู่บ้าน หมู่ 11
วางท่อ คสล.Ø 0.40
เมตร ยาว 300 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
สายป่าช้า -โคกหลุมหิน
หมู่ 11

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
๑๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมีน้ําใช้
อย่างทั่วถึง

หนองน้อย มี
ปริมาณ น้ํา
เพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อ
การใช้อุปโภค
บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

46 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ 11
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.560021°
E:102.453681°

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ 11

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

๒๐,๐๐๐

50,000

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ ได้รับ
ความสะดวก
ในการใช้
บริการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายวสันต์ หมู่ 11
ค่าพิกัดโครงการ ::
N:15.557194°
E:102.452460°

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายวสันต์ หมู่
11

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
ขยายเขตไฟฟ้า ไปคุ้ม
โนนหนองถั่วแปบ หมู่
11
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

100,000

100,000

100,000

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๑๐๐ ของ ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
หมู่บ้านมี
ทุกครัวเรือน
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

48 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ไปคุ้ม เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ไปคุ้ม
โนนหนองถั่วแปบ หมู่ 11
โนนหนองถั่วแปบ หมู่
ค่าพิกัดโครงการ :
11
N:15.557194°
E:102.452460°
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องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกุดจอก – บ้านดอน
หัน หมู่ ๑๑
ค่าพิกัดโครงการ :
N 15.555396°
E 102.454049°
50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายศาลากลางบ้าน – บ้าน
ดอนฆ่าเสือ หมู่ 12 ต.บัว
ใหญ่
ค่าพิกัดโครงการ ::
N:15.552654°
E:102.453304°
51 โครงการขุดลอกลําห้วยกุด
จอก หมู่ 12
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.550173°
E:102.455123°

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 91.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
๑ แห่ง ในเขต อบต.
สายศาลากลางบ้าน –
ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ 12 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ต.บัวใหญ่
ยาว 300.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)
เพื่อขุดลอกลําห้วยกุดจอก ๑ แห่ง ในเขต อบต.
หมู่ 12
ขุดลอกลําห้วยกุดจอก
กว้าง 19.00 เมตร ยาว
500.00 เมตร ลึก
1.50 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกุดจอก – บ้าน
ดอนหัน หมู่ ๑๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๐๐,๐๐๐

139

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

200,000

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ ได้รับ
ความสะดวก
ในการใช้
บริการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย

๑๕๐,๐๐๐

200,000

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

-

๒๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร

ประชาชนมีน้ํา กองช่าง
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอก กําหนด)

๔๕๐,๐๐๐

200,000

-

-

ประชาชนร้อยละ
๗๐ ได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอก กําหนด)
เพื่อวางท่อ คสล.รับ ๑ แห่ง ในเขต อบต.
น้ําเข้าสระหนองหัว วางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร
ยาว 15.00 เมตร
ฝาย หมู่ 13
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอก กําหนด)

๕๐๐,๐๐๐

400,000

-

-

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

-

๒๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร

ประชาชนมีน้ํา กองช่าง
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางเกตุ – บ้านนาง
ชื่น หมู่ 12
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.552787°
E:102.453880°

เพื่อก่อสร้างถนน
คสล.สายบ้านนาง
เกตุ – บ้านนางชืน่
หมู่ 12

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางลําพูน หมู่ 13
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.568733°
E:102.493670°

เพื่อก่อสร้างถนน
คสล.สายบ้านนาง
ลําพูน หมู่ 13

54 โครงการวางท่อ คสล.รับน้ํา
เข้าสระหนองหัวฝาย หมู่
13
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.569988°
E:102.495787°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.568361°
E:102.493788°

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายใน ๑ แห่ง ในเขต อบต.
ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 13
รายละเอียดตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด)

56 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ด้านทิศตะวันออกวัด ไป รร.
บ้านงิ้วใหม่
ค่าพิกัดโครงการ :
15.548679°
102.500263°

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ด้านทิศตะวันออกวัด ไป
รร.บ้านงิ้วใหม่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๐๐,๐๐๐ 100,000

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง
4.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร วางท่อค.ส.ล. ø
0.40 เมตร จํานวน 2 จุด รายระ
เอียดโครงการตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดจอกกําหนด

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

495,000 200,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๑๐๐ ของ ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
หมู่บ้านมี
ทุกครัวเรือน
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

57 โครงการก่อสร้างถนนดิน
กลางหมู่บ้าน บ้านเพ็ดน้อย
หมู่ ๒
ค่าพิกัดโครงการ :
15.557782°
102.504620°

เพื่อก่อสร้างถนนดิน กลาง ๑ แห่ง ในเขต อบต.
หมู่บ้าน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ ก่อสร้างถนนดิน กลาง
๒
หมู่บ้าน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 290.00 เมตร
หนา 0.60 เมตร
รายระเอียดโครงการ
ตามแบบ อบต.กําหนด

55,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านโสก – บ้านงิ้วใหม่
ค่าพิกัดโครงการ :
15.564009°
102.498768°

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านโสก – บ้านงิ้วใหม่

550,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายระ
เอียดโครงการตามแบบ
อบต.กําหนด
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

59 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก
บ้านหนองเซียงโข่ หมู่ 5 –
บ้านหนองเซียงโข่ หมู่ 5 –
บ้านโนนแดง หมู่ 14
บ้านโนนแดง หมู่ 14
ค่าพิกัดโครงการ :
15.591138°
102.491012°

300,000

60

540,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สี่แยกกลางบ้าน – วัดบ้าน
อ้อยช้าง
ค่าพิกัดโครงการ :
15.610171°
102.495228°

๑ แห่งในเขต อบต.
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
บ้านหนองเซียงโข่ หมู่ 5
– บ้านโนนแดง หมู่ 14
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,250.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร วาง
ท่อ ค.ส.ล. ø 0.40
เมตร จํานวน 2 จุดตาม
แบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สี่ ๑ แห่งในเขต อบต
แยกกลางบ้าน – วัดบ้าน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สี่
แยกกลางบ้าน – วัด
อ้อยช้าง
บ้านอ้อยช้างขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว
195.00 เมตร หนา
0.15 เมตรตามแบบ
อบต.กุดจอกกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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๒๕๖๒

๒๕๖๓
200,000

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

61 โครงการก่อสร้างรางน้ํา
ค.ส.ล. สี่แยกกลางบ้าน – วัด
บ้านอ้อยช้าง
ค่าพิกัดโครงการ :
15.610171°
102.495228°
62 โครงการก่อสร้างถนนดินทิศ
ใต้ – ลําห้วยทราย หมู่ 7
ค่าพิกัดโครงการ :

63 โครงการก่อสร้างถนนดิน ทิศ
ตะวันตก – โคกหนองปรือ
น้อย หมู่ 7
ค่าพิกัดโครงการ :
15.608689°
102.494790°

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้านมี
ความพึงพอใจกับ
เส้นทาง

120,000

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้านมี
ความพึงพอใจกับ
เส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

ประชาชนร้อยละ
๙๐ ของหมู่บ้านมี
ความพึงพอใจกับ
เส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

๒๕๖๑

เพื่อก่อสร้างรางน้ํา ค.ส.ล. ๑ แห่งในเขต อบต.
สี่แยกกลางบ้าน – วัดบ้าน ก่อสร้างรางน้ํา ค.ส.ล. สี่แยกกลางบ้าน –
วัดบ้านอ้อยช้าง
อ้อยช้าง
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 195.00
เมตร ลึก 0.60 เมตรแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
เพื่อก่อสร้างถนนดินทิศใต้
– ลําห้วยทราย

300,000

หน่วยงาน
ที่
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑ แห่งในเขต อบต
ก่อสร้างถนนดินทิศใต้ – ลําห้วยทราย
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 370.00
เมตร หนา 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.
กุดจอกกําหนด

เพื่อก่อสร้างถนนดิน ทิศ ๑ แห่งในเขต อบต.
ตะวันตก – โคกหนองปรือ ก่อสร้างถนนดิน ทิศตะวันตก – โคกหนอง
น้อย
ปรือน้อย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
250.00 เมตร หนา ช่วงที่ 1 ยาว
100.00 เมตร หนา 0.50 เมตร ช่วงที่
2 ยาว 150.00 เมตร หนา 1.50 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดจอกกําหนด
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๒๕๖๒

100,000 100,000

๒๕๖๓

100,000

๒๕
๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

64 โครงการขุดลอกคลองอีสาน
เขียว หมู่ 9
ค่าพิกัดโครงการ :
15.566103°
102.470317°

วัตถุประสงค์
เพื่อขุดลอกคลองอีสาน
เขียว หมู่ 9

65 โครงการก่อสร้างถนนดิน ไป เพื่อก่อสร้างถนนดินไปถนน
ถนน202 หมู่ 9
202 หมู่ 9
ค่าพิกัดโครงการ :
15.560273°
102.480388°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑ แห่งในเขต อบต.
ขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่
9 ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด

100,000

๑ แห่งในเขต อบต
ก่อสร้างถนนดินไปถนน202
หมู่ 9 ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนาช่วงที่ 1 ยาว 200.00
เมตร หนา 0.80 เมตร ช่วงที่
2 ยาว 200.00 เมตร หนา
1.50 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด

100,000 100,000
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๒๕๖๓
100,000

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมสร้างถนนดิน จาก
66 โครงการซ่อมสร้างถนนดิน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เชื่อม
จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ คุ้ม
หนองกระโดน เชื่อม ตําบลบัว ตําบลบัวใหญ่
ใหญ่
ค่าพิกัดโครงการ :
15.581547°
102.460139°
67 โครงการก่อสร้างถนนดินรอบ เพื่อก่อสร้างถนนดินรอบ
โคกบุลาว
โคกบุลาว
ค่าพิกัดโครงการ :
15.576795°
102.471122°
68 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
คสล.คลองอีสานเขียว หมู่ 9
ค่าพิกัดโครงการ :
15.562271°
102.471310°

เพื่อก่อสร้างฝายน้ําล้น
คสล.คลองอีสานเขียว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่งในเขต อบต.
ซ่อมสร้างถนนดิน จากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ คุ้มหนอง
กระโดน เชื่อม ตําบลบัวใหญ่
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
400.00 เมตร หนา 0.80
เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
๑ แห่งในเขต อบต
ก่อสร้างถนนดินรอบโคกบุลาว
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร หนา 0.80
เมตร ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างฝายน้ําล้น คสล.คลอง
อีสานเขียว ขนาด 15 เมตร
สูง 1.50 เมตร ตามแบบ
อบต.กุดจอกกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

100,000

260,000

400,000
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๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมีน้ําใช้
พอเพียง

ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

69 โครงการวางท่อระบายน้ําเสีย เพื่อวางท่อระบายน้ําเสีย
จาก บ้านนางเบา ถึง บ้านนาง จาก บ้านนางเบา ถึง บ้าน
สุมาลี หมู่ 12
นางสุมาลี
ค่าพิกัดโครงการ :
15.551979°
102.454904°
70 โครงการวางท่อส่งน้ําลงสระ
สี่เหลี่ยม หมู่ 10
ค่าพิกัดโครงการ :
15.574053°
102.465119°

เพื่อวางท่อส่งน้ําลงสระ
สี่เหลี่ยม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่งในเขต อบต
วางท่อระบายน้ําเสียจาก บ้าน
นางเบา ถึง บ้านนางสุมาลี
วางท่อขนาด ø 0.40 เมตร
ยาว 380.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล.ตามแบบ อบต.กุด
จอกกําหนด
๑ แห่งในเขต อบต.
วางท่อส่งน้ําลงสระสี่เหลี่ยม
ขนาด  .60 เมตร ยาว
300 เมตร ตามแบบ อบต.
กุดจอกกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒
280,000

300,000
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๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย มีช่องทาง
ละ ๙๐ ของ ระบายน้ําเสีย
ทางระบายน้ํา ในหมู่บ้าน
เสีย

ประชาชนร้อย ประชาชน
ละ ๙๐ ของ หมู่บ้านมีนํา้ ใช้
หมู่บ้านมีน้ําใช้ อย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

71 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านคูมะค่า ไป คุ้มหนอง
บ้านคูมะค่า ไป คุ้มหนอง
กระโดน
กระโดน
ค่าพิกัดโครงการ :
15.578590°
102.460881°
72 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อก่อสร้างถนนค.ส.ล.
บ้านนางสํารวย – บ้านดอน บ้านบ้านนางสํารวย –
หัน หมู่ ๑๑
บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑
ค่าพิกัดโครงการ :
15.558779°
102.452811°
73 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สามแยกไปบ้านฐิติพร หมู่ ๑๒ สามแยกไปบ้านฐิติพร
ค่าพิกัดโครงการ :
หมู่ ๑๒
15.552454°
102.452117°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่งในเขต อบต
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคู
มะค่า ไป คุ้มหนองกระโดน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
200.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
๑ แห่งในเขต อบต
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนาง
สําราญ – บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดจอกกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

550,000

400,000

400,000

330,000

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สามแยกไป
บ้านฐิติพร หมู่ ๑๒ ขนาดกว้าง
2.90 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรตามแบบ อบต.
กุดจอกกําหนด

240,000
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200,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าบ้าน
นางละอองไปถึงบ้านนางชื่น
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
198.00 เมตร หนา 0.15
เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
75 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สี่ ๑ แห่งในเขต อบต
สี่แยกบ้านนางบาง หมู่ ๑๒ แยกบ้านนางบาง หมู่ ๑๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สี่แยกบ้าน
ค่าพิกัดโครงการ :
นางบาง หมู่ ๑๒ ขนาดกว้าง
15.553056°
5.00 เมตร ยาว 150.00
102.455195°
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.กุดจอกกําหนด

490,000

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบโคก
หลุมหิน หมู่ ๑๒ ขนาดกว้าง
2 เมตร ยาว 1,500
เมตร หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบ อบต.กุดจอกกําหนด

200,000

74 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หน้าบ้านนางละอองไปถึงบ้าน หน้าบ้านนางละอองไปถึง
บ้านนางชื่น
นางชื่น ม.12
ค่าพิกัดโครงการ :
15.552141°
102.455746°

76 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
รอบโคกหลุมหิน หมู่ ๑๒
รอบโคกหลุมหิน หมู่ ๑๒
ค่าพิกัดโครงการ :
15.548663°
102.457915°

๒๕๖๒

412,500

149

200,000

๒๕๖๓

200,000

๒๕๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

77 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยบ้านนายสนธยา หมู่ ๑๒
ค่าพิกัดโครงการ :
15.550893°
102.456863°

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยบ้านนายสนธยา

78 โครงการก่อสร้างถนนดิน ซอย เพื่อก่อสร้างถนนดิน ซอย
บ้านไก่น้อย
บ้านไก่น้อย หมู่ ๑๒
ค่าพิกัดโครงการ :
15.553368°
102.453102°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย
บ้านนายสนธยา ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 500.00
เมตร หนา 0.10 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนดิน ซอยบ้านไก่
น้อยขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 120.00 เมตร หนา
0.50 เมตร ตามแบบ อบต.
กุดจอกกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

120,000

20,000

150

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

79 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านกุดจอก ไปบ้านหนองหัว
ช้าง
ค่าพิกัดโครงการ :
15.551779°
102.452192°

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างสร้างถนนหิน
คลุกบ้านกุดจอก ไปบ้าน
หนองหัวช้าง

80 โครงการก่อสร้างถนนดิน ซอย เพื่อก่อสร้างถนนดิน ซอย
บ้านนางสกุลไทย
บ้านนางสกุลไทย หมู่ ๑๒
ค่าพิกัดโครงการ :
15.553110°
102.451387°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างสร้างถนนหินคลุก
บ้านกุดจอก ไปบ้านหนองหัว
ช้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,000.00 เมตร หนา
0.10 เมตรตามแบบ อบต.กุด
จอกกําหนด
๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนดิน ซอยบ้านนาง
สกุลไทย ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา
0.40 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒
480,000

10,000
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๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

81 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยบ้านฐิติพรไปบ้านดอนฆ่า
เสือ ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัว
ใหญ่
ค่าพิกัดโครงการ :
15.553110°
102.451387°

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยบ้านฐิติพรไปบ้านดอน
ฆ่าเสือ ตําบลบัวใหญ่
อําเภอบัวใหญ่

82 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
คลองโสกขี้หนู ตรงบ้านนาย
หลอด หมู่ ๑๓
ค่าพิกัดโครงการ :
15.562439°
102.494716°

เพื่อก่อสร้างฝายน้ําล้น
คลองโสกขี้หนู ตรงบ้าน
นายหลอด หมู่ ๑๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย
บ้านฐิติพรไปบ้านดอนฆ่าเสือ
ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
200.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
๑ แห่งในเขต อบต.
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15
เมตร สูง 1.50 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด

๒๕๖๒

๒๕๖๓

36,000

400,000
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๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
และสามารถมี
น้ําใช้เพียงพอ

ประชาชนมีน้ํา
ใช้ อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

83 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากฝายเก่า ถึง บ้านงิ้วใหม่
ค่าพิกัดโครงการ :

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
จากฝายเก่า ถึง บ้านงิ้ว
ใหม่

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุก จากฝาย
เก่า ถึง บ้านงิ้วใหม่ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 400.00
เมตร หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบ อบต.กุดจอกกําหนด

84 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านหัวฝาย หมู่ 13 – บ้าน
ดอนแปะ หมู่ 8
ค่าพิกัดโครงการ :
15.571506°
102.491452°

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านหัวฝาย หมู่ 13 –
บ้านดอนแปะ หมู่ 8

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหัว
ฝาย หมู่ 13 – บ้านดอนแปะ
หมู่ 8ขนาดกว้าง 4.30
เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 ตามแบบ อบต.
กุดจอกกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

72,000

473,000
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400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

85

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างก่อสร้างถนน
คสล. บ้านนางแฉลม –
บ้านนางแฉลม – บ้านหัว
บ้านหัวฝาย หมู่ 13
ฝาย หมู่ 13
ค่าพิกัดโครงการ :
15.571115°
102.492756°

86

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. บ้านหัวฝาย หมู่ 13 –
บ้านดอนแปะ หมู่ 8
ค่าพิกัดโครงการ :
15.571506°
102.491452°

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านหัวฝาย หมู่ 13 –
บ้านดอนแปะ หมู่ 8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาง
แฉลม – บ้านหัวฝาย หมู่ 13
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
230.00 เมตร หนา 0.15
เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหัว
ฝาย หมู่ 13 – บ้านดอนแปะ
หมู่ 8ขนาดกว้าง 4.30
เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 ตามแบบ อบต.
กุดจอกกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

380,000

270,000

154

300,000

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

โครงการ

87

โครงการก่อสร้างสร้างรั้ว
ราวเหล็กกั้นหนองหัวฝาย
ค่าพิกัดโครงการ :
15.568478°
102.495439°

เพื่อก่อสร้างสร้างรั้วราว
เหล็กกั้นหนองหัวฝาย

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างสร้างรั้วราวเหล็กกั้น
หนองหัวฝาย ขนาด ยาว
900 เมตร สูง 1.50 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด

385,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับโครงการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

88

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ด้านทิศตะวันตก
หมู่บ้าน หมู่ ๑๓
ค่าพิกัดโครงการ :
15.568267°
102.493101°

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน
หมู่ ๑๓

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ด้านทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ ๑๓
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
200.00 เมตร หนา 0.15
เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด

385,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑

155

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

89

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บ้านโนนแดง เชื่อม
บ้านดอนแปะ หมู่ ๘
ค่าพิกัดโครงการ :
15.579435°
102.490673°

เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก
บ้านโนนแดง เชื่อม บ้าน
ดอนแปะ หมู่ ๘

๑ แห่งในเขต อบต.
ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้าน
โนนแดง เชื่อม บ้านดอนแปะ
หมู่ ๘ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หนา
0.10 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด

90

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
รอบสระหนองน้อย หมู่ 1 รอบสระหนองน้อย หมู่ 1
ค่าพิกัดโครงการ:
231871.00
1720910.00

1.แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.รอบสระ
หนองน้อย ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว100 เมตร หนา
0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กุดจอกกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

405,000

250,000

156

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

91

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสามแยก บ้าน ส.อบต.
ธนวัฒน์ ไพรอุบล – โนนภู
ดิน ม.3
ค่าพิกัดโครงการ :
233216.00
1723173.00

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
สามแยก บ้าน ส.อบต.
ธนวัฒน์ ไพรอุบล – โนนภู
ดิน

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุกสามแยก
บ้าน ส.อบต.ธนวัฒน์ ไพรอุบล
– โนนภูดิน ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 300 เมตร หนา
0.10 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด

70,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

92

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโคกเพ็ด เชื่อม
ตําบลสามเมือง
ค่าพิกัดโครงการ:
234094.00
1723210.00

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านโคกเพ็ด เชื่อมตําบล
สามเมือง

1.แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคก
เพ็ด เชื่อมตําบลสามเมือง
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา 0.10
เมตร รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอกกําหนด

250,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

๒๕๖๑

157

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

93

โครงการขุดลอกคลองหนาม เพื่อขุดลอกคลองหนาม
แดง หมู่ 9
แดง หมู่ 9
ค่าพิกัดโครงการ
229130.00
1723258.00

94

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ซอยตรงข้ามบัวใหญ่
แก๊ส –ศาลปู่ตาบ้านกุดจอก
ค่าพิกัดโครงการ
228214.00
1722381.00

เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก
ซอยตรงข้ามบัวใหญ่แก๊ส
–ศาลปู่ตาบ้านกุดจอก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๑ แห่งในเขต อบต.
ขุดลอกคลองหนามแดง หมู่ 9
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบอบต.กุด
จอกกําหนด
๑ แห่งในเขต อบต.
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย
ตรงข้ามบัวใหญ่แก๊ส –ศาลปู่
ตาบ้านกุดจอก ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 2,000
เมตร หนา 0.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบอบต.กุด
จอกกําหนด

200,000

158

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1,100,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมีน้ําใช้
พอเพียง มี
แหล่งกักเก็บ
น้ํา

ประชาชนใน
พื้นที่ ได้มีที่กัก
เก็บน้ํา มีน้ําใช้
ทาง
การเกษตร
อย่างพอเพียง

200,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

๒๕๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

95

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก คลองอีสานเขียว ซอย
บ้านนายถม
ค่าพิกัดโครงการ:
231405.00
1722436.00
โครงการวางท่อ คสล.รับน้ํา
เข้าสระประปา หมู่ 6
ค่าพิกัดโครงการ
229814.00
1726087.00

96

97

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก 1.แห่งในเขต อบต.
คลองอีสานเขียว ซอยบ้าน ก่อสร้างถนนหินคลุก คลองอีสานเขียว ซอย
นายถม หมู่ 13
บ้านนายถม หมู่ 13 ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอกกําหนด
เพื่อวางท่อ คสล.รับน้ําเข้า ๑ แห่งในเขต อบต.
สระประปา หมู่ 6
วางท่อ คสล.รับน้ําเข้าสระประปา หมู่ 6
วางท่อ คสล.ขนาด  0.60 เมตร ยาว
15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กุด
จอกกําหนด

โครงการขยายถนนหินคลุก เพื่อขยายถนนหินคลุก
บ้านดอนแปะ หมู่ 8 ถึงบ้าน บ้านดอนแปะ หมู่ 8 ถึง
บ้านโนนแดง หมู่ 14
โนนแดง หมู่ 14
ค่าพิกัดโครงการ:
229917.00
1723530.00

1.แห่งในเขต อบต.
ขยายถนนหินคลุก บ้านดอนแปะ หมู่ 8 ถึง
บ้านโนนแดง หมู่ 14 ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอกกําหนด
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ผลที่คาด
ว่า
๒๕๖๔
จะได้รับ
500,000 ประชาชนร้อย ประชาชน
ละ ๙๐ ของ ได้รับความ
หมู่บ้านมี
สะดวกใน
ความพึงพอใจ การ
กับเส้นทาง
เดินทาง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
เดินทาง

กองช่าง

100,000 ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
เดินทาง

กองช่าง

80,000

100,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

300,000

300,000

300,000

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
ว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

98

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกหลังช่างฤดูหน้าฝน
ภายในตําบลกุดจอก

เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในตําบลกุดจอก

๑ แห่งในเขต อบต.
ซ่อมแซมถนนหินคลุกหลังช่างฤดูหน้า
ฝนภายในตําบลกุดจอก รายละเอียด
ตามแบบอบต.กุดจอกกําหนด

99

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คศล.หน้าบ้านนางสีไพร
ถึงคลองเหมือง หมู่ 8
ค่าพิกัดโครงการ:
229269.00
1722982.00

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา
คศล.หน้าบ้านนางสีไพร
ถึงคลองเหมือง ยาว 150
เมตร หมู่ 8

1.แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คศล.หน้าบ้าน
นางสีไพร ถึงคลองเหมือง ยาว 150
เมตร หมู่ 8 รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอกกําหนด

300,000 ประชาชน
ร้อยละ ๙๐
ของหมู่บ้าน
มีความพึง
พอใจกับ
เส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
เดินทาง

กองช่าง

๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย คุ้มเกษตร
พอเพียง หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4.50
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กุด
จอกกําหนด

400,00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
เดินทาง

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

๑00 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ซอย คุ้มเกษตรพอเพียง หมู่ ซอย คุ้มเกษตรพอเพียง
หมู่ 8
8
ค่าพิกัดโครงการ
15.577036°
102.482984°
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300,000 ประชาชน
ร้อยละ ๙๐
ของหมู่บ้าน
มีความพึง
พอใจกับ
เส้นทาง

ประชาชน
ร้อยละ ๙๐
ของหมู่บ้าน
มีความพึง
พอใจกับ
เส้นทาง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

101 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ซอนบ้านนางเปี้ยง หมู่ 8
ค่าพิกัดโครงการ:
229692.00
1723200.00

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนนดิน ซอน
บ้านนางเปี้ยง หมู่ 8

๑02 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายหวัง ไพรงาม ซอย คุ้มเกษตรพอเพียง
หมู่ 8
ค่าพิกัดโครงการ
229390.00
1722883.00
103 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ซอนนางนิภา ถึงบ้านนางสม ซอนนางนิภา ถึงบ้านนาง
สมพร หมู่ 8
พร หมู่ 8
ค่าพิกัดโครงการ:
229717.00
1723202.00

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

1.แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนนดิน ซอนบ้านนาง
เปี้ยง หมู่ 8 ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.40
เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.กุด
จอกกําหนด
๑ แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
หวัง ไพรงาม ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15
เมตรรายละเอียดตามแบบอบต.
กุดจอกกําหนด
1.แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล. ซอนนางนิภา
ถึงบ้านนางสมพร หมู่ 8 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120
เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.กุด
จอกกําหนด
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๒๕๖๒

๒๕๖๓

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

25,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

250,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

350,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

104 โครงการอบรมคัดแยกขยะ

จัดอบรมการคัดแยกขยะ
ในชุมชน

ชุมชนมีความรู้ในการคัดแยก
ขยะ ในชุมชน

105 โครงการหน้าบ้านน่ามอง

ส่งเสริมให้ชุมชนบริหาร
จัดการขยะแต่ละ
ครอบครัว

ชุมชนปราศจากขยะ มีการ
บริหารจัดการขยะแต่ละ
ครอบครัว

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
การบริหาร
จัดการขยะ

ชุมชน สะอาด
ปราศจากขยะ

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
การบริหารใน
แต่ละ
ครอบครัว

ชุมชน สะอาด
ปราศจากขยะ
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
๑

๒

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ เพื่อพัฒนาการ
ทะเบียนภาษี
จัดเก็บให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น
โครงการประชาสัมพันธ์และ
บริการรับชําระภาษี นอก
สถานที่

ให้ประชาขนได้รู้ถึง
หน้าที่ของผู้เสียภาษี
และการอํานวย
ความสะดวกในการ
ชําระภาษี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

มีข้อมูลผู้ต้องชําระ
ภาษีถูกต้องครบถ้วน
เพื่อที่จะเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชน เข้าใจ
และสามารถจัดเก็บ
รายได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

๒๐,๐๐๐
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๑๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙0

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
ภาษีรายได้

กองคลัง/กอง
ช่าง

เก็บภาษีได้
ครบถ้วนทุก
ประเภท และ
ไม่มีภาษีค้าง
ชําระ

กองคลัง

๒๕๖๔

ของการ
จัดการจัดเก็บ
ภาษีได้
ครบถ้วน
๒๐,๐๐๐ ร้อยละ80
ประชาชน
เข้าใจแบบการ
จัดเก็บภาษี
มากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ
แบบ ผ.
ผ. ๐๑
๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กได้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและบูรณา
การแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า

๑

โครงการให้ความรู้ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นและ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อได้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมีความ
รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น

๒

โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์
ทางการเกษตรสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
ได้มีวัสดุอุปกรณ์ที่
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม
เหมาะสมกับการ
กับการดําเนินงานต่างๆ
ดําเนินงานต่างๆของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000
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๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000 ร้อยละ80แหล่ง
เรียนรู้ที่ใช้ใน
การศึกษาและ
บูรณาการใช้ใน
การถ่ายทอดสู่
เด็กเยาวชน
20,000 ร้อยละ80ความ
พึงพอใจของ
ศพด.
มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กได้มีแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลายและ
บูรณาการแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น
ให้เกิดคุณค่า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มวี ัสดุ
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับการ
ดําเนินงานต่างๆ
อย่างพอเพียง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลกุดจอกทั้ง
4 ศูนย์

2

โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)
เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนม
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ทุกคนและส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
จ้างเหมาประกอบ
ประทานอาหารทุกคน อาหารกลางวันศูนย์
และสารอาหารครบถ้วน พัฒนาเด็กเล็กตําบลกุด
จอกทั้ง 4 ศูนย์
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

750,000

750,000

750,000

750,000 ร้อยละ100ของ เด็กเล็กมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
เด็ก
อนามัยที่แข็งแรง
เด็กเล็กมีสุขภาพ และสติปญ
ั ญาดี
อนามัยที่แข็งแรง
และสติปัญญาดี

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ100ของ เด็กเล็กมีสุขภาพ กองการศึกษา
เด็ก
อนามัยที่แข็งแรง
เด็กเล็กมีสุขภาพ และสติปญ
ั ญาดี
อนามัยที่แข็งแรง
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องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๓

โครงการจัดอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล ทั้ง 4
โรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ดื่ม
นมทุกคนและส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้กับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ทั้ง 4 โรงเรียน

700,000

700,000

700,000

700,000 ร้อยละ100ของ
เด็ก
เด็กเล็กมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
และสติปัญญาดี

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงและ
สติปัญญาดี

๔

โครงการจัดหา วัสดุ ครุภ้ณฑ์สื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์

เพื่อให้ได้มีสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ในกิจกรรมการ
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชน

จัดหาสื่ออุปกรณ์การ
สอนสําหรับใช้ใน
กิจกรรมพัฒนาการเด็ก
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย์

230,000

230,000

230,000

230,000

๕

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนพนักงาน
ข้าราชการและประชาชน

เพื่อการส่งเสริม
คุณธรรมเด็กและ
เยาวชนให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนโดยใช้
หลักธรรมคําสอน
แนวทางปฏิบัติเพื่อการ
ดํารงชีวิตอย่างมีสุข

60,000

80,000

80,000

ได้มีสื่ออุปกรณ์ กองการศึกษา
การสอนสําหรับ
ใช้ในกิจกรรม
พัฒนาการเด็ก
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้
4 ศูนย์
เด็กและเยาวชน
กองการศึกษา
ในเขตพื้นที่
ตําบลกุดจอกเข้า
ร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนโดยใช้
หลักธรรมคํา
สอนตาม
เป้าหมาย
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ร้อยละ90ของ
เด็ก
เด็กเล็กมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
และสติปัญญาดี

80,000 ร้อยละ90ความ
พึงพอใจของ
เด็กเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๖

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงานแบบ
ตั้งโต๊ะ

เพื่อใช้งานในกอง
การศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสําหรับ
พิมพ์งานเอกสารต่างๆ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้
งานที่มีคุณภาพ ทันต่อ
เวลา

23,000

20,000

20,000

20,000

ได้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานของ
กระทรวง ICT

ได้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานของ
กระทรวง ICt
จํานวน 1 เครื่อง

๗

โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับการ
ดําเนินงานต่างๆของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับการดําเนินงานต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ90ความ
พึงพอใจของ
ศพด.
มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับ

๘

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
ได้มีวัสดุอุปกรณ์ที่
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม
เหมาะสมกับการ
กับการดําเนินงานต่างๆ
ดําเนินงานต่างๆของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ100
ความพึงพอใจ
ของศพด.
มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับการ
ดําเนินงานต่างๆ
อย่างพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับการ
ดําเนินงานต่างๆ
อย่างพอเพียง

๒๕๖๑

๒๕๖๒
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๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๙

โครงการจัดหาน้ําดื่มสําหรับบริการ เพื่อจัดหาน้ําดืมไว้
ประชาชนผู้มารับบริการศูนย์พัฒนา บริการประชาชน
เด็กเล็กในสังกัด อบต.กุดจอก

๑๐

๑๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

12,000

12,000

12,000

12,000 ร้อยละ80ความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้มา
รับบริการ

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การได้รับการ
บริการจาก
หน่วยงานที่ดี

จัดซื้อพัดลมติดผนังในห้องเรียน
ห้องจัดกิจกรรมการพัฒนาการเด็ก
ในศพด. ในสังกัด

เพื่อให้เด็กได้มี
สิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะ
แก่การพัฒนาการ
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก อยู่ในศพด.อย่างมี
ความสุข

ผู้ปกครอง ประชาชน
ชุมชนและประสาน
ความร่วมมือในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและ
เข้าใจในหลักการ
พัฒนาการเด็ก
ติดตั้งพัดลมใน
ห้องเรียนห้องจัด
กิจกรรมเด็กในศพด. ใน
สังกัดพร้อมติดตั้ง

25,000

25,000

20,000

20,000 ร้อยละ80ความ
พึงพอใจของเด็ก
มีพัฒนาการที่ดี
จาก
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก

โครงการจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา

เพื่อจัดทําและปรับปรุง ได้หลักสูตรที่เหมาะสม
หลักสูตรการศึกษาให้
กับการพัฒนาการเด็ก
เหมาะสมกับ
ให้มีมีศักยภาพตามวัย
สถานการณ์ปัจจุบันและ
ตรงตามบริบทของพื้นที่

8,000

8,000

8,000

8,000 ร้อยละ80ความ
พึงพอใจใน
หลักสูตรการ
พัฒนาการเด็ก

เด็กได้มี
กองการศึกษา
สิ่งแวดล้อมที่ดี
เหมาะแก่การ
พัฒนาการ
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก
อยู่ในศพด.อย่าง
มีความสุข
ได้หลักสูตรที่
กองการศึกษาฯ
เหมาะสมกับการ
พัฒนาการเด็กให้
มีมีศักยภาพตาม
วัย
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กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

๑๒ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทั้ง
4 ด้านตรงตามมาตรฐานและ
หลักสูตร

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมการ
พัฒนาการเด็กให้มี
พัฒนาการที่ดีทั้ง 4
ด้านไดตามมาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จัดกิจกรรมที่เหมาะสม
กับเด็กตามวัยและเต็ม
ศักยภาพของเด็ก

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ100
ความพึงพอใจใน
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเด็ก

จัดกิจกรรมที่
กองการศึกษาฯ
เหมาะสมกับเด็ก
ตามวัยและเต็ม
ศักยภาพของเด็ก

8,000

8,000

8,000

8,000 ร้อยละ80ความ
พึงพอใจใน
หลักสูตรการ
พัฒนาการเด็ก

ได้หลักสูตรที่
กองการศึกษาฯ
เหมาะสมกับการ
พัฒนาการเด็กให้
มีมีศักยภาพตาม
วัย

12,000

12,000

12,000

12,000 ร้อยละ100
ความพึงพอใจผล
การจัดการเรียน
การสอนของครู
และแสดงผลงาน
ของเด็กที่ผ่าน
การพัฒนาจาก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

๑๓

โครงการจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา

เพื่อจัดทําและปรับปรุง ได้หลักสูตรที่เหมาะสม
หลักสูตรการศึกษาให้
กับการพัฒนาการเด็ก
เหมาะสมกับ
ให้มีมีศักยภาพตามวัย
สถานการณ์ปัจจุบันและ
ตรงตามบริบทของพื้นที่

๑๔

โครงการประเมินและแสดงผลงาน
ทางวิชาการของเด็กและครู

เพื่อเป็นการรายงานผล
การจัดการเรียนการ
สอนของครูและ
แสดงผลงานของเด็กที่
ผ่านการพัฒนาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรม เพื่อ
รายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนของครู
และแสดงผลงานของ
เด็กที่ผ่านการพัฒนา
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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จัดกิจกรรม เพื่อ
รายงานผลการ
จัดการเรียนการ
สอนของครูและ
แสดงผลงานของ
เด็กที่ผ่านการ
พัฒนาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บหลัก

ที่

โครงการ

๑๕

โครงการประชุมผู้ปกครอง,
คณะกรรมการแผน,
คณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ

เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ปกครองเด็ก,
คณะกรรมการ
แผน,
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์เด็กเล็ก
ฯลฯ

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ความพึง
พอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงานศูนย์ฯ

ผู้ปกครอง
รับทราบเรื่อง
การดําเนินงาน
ของ ศพด.ทั้ง 4
ศูนย์

กอง
การศึกษาฯ

๑๖

โครงการสารสัมพันธ์/โครงการเยี่ยม
บ้าน

เพื่อติดตามและร่วมมือ
กันระหว่างบ้านศูนย์ใน
การพัฒนาการเด็กได้
อย่างถูกทาง

ผู้ปกครอง ครูและ
เด็กได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็ก

10,000

10,000

10,000

ผู้ปกครอง ครู
และเด็กได้มีส่วน
ร่วมในการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ผลิตสื่อและนวัตกรรม
ใหม่ๆทางด้าน
เทคโนโลยีด้าน
การศึกษาในเครือข่าย

จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมใหม่ๆ
ทางด้านเทคโนโลยี
ด้านการศึกษาใน
เครือข่าย

12,000

12,000

12,000

10,000 ร้อยละ90ความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครอง ครูและ
เด็กได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็ก
12,000 ร้อยละ80ความพีง
พอใจในกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สื่อของ
เครือข่าย

๑๗ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยี
ด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒
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๒๕๖๓

๒๕๖๔

มีการจัดกิจกรรม กอง
การศึกษาฯ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การผลิต
สื่อและ
นวัตกรรมใหม่ๆ
ทางด้าน
เทคโนโลยีด้าน
การศึกษาใน
เครือข่าย

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การส่งเสริมความมั่งคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
ที่
๑

2

๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

โครงการอบรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อให้ความรู้ในการ เด็ก เยาวชน
ป้องกันและแก้ไข
ประชาชน 100 คน
ปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการส่งเสริมความ
ยุติธรรม และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

ประชาชนตําบลกุด
เพื่อสร้างทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีงาม จอก 14 หมูบ่ ้าน
ในการอยู่ร่วมกัน
100 คน

20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายผล
เรือน อปพร.

เพื่อให้อาสาสมัครที่
มีความรู้
ความสามารถในการ
ดับเพลิงและเป็น
กําลังเสริมเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๑ ครั้ง/ปี
อปพร./เจ้าหน้าที่
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

20,000

20,000

20,000 -จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม

และความพึงพอใจ
-จํานวนหมู่บ้านปลอด
ยาเสพติด
20,000

20,000

20,000 จํานวนประชาชนเข้า

ร่วมโครงการ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
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๑๐๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ
๘๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
และมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ทุกหมู่บ้านตําบลกุดจอก
ปลอดจากยาเสพติด
ประชาชนมีความรัก ความ
สามัคคี ช่วยเหลือเกลื้อกูลกัน
ลดความแตกแยก

อาสาสมัครมีความรู้สามารถใน
ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด/
หน่วยงานอื่น

สํานักปลัด/
หน่วยงานอื่น

สํานัก
ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

๔

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
นันทนาการให้กับผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อส่งเสริมการออก ผู้สูงอายุในตําบลกุด
กําลังกายให้กับ
จอก ร้อยละ 80 มี
ผู้สูงอายุ
พลานามัยที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

20,000

20,000

20,000 -จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมและความพึง
พอใจ
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้และมีส่วนร่วมในการ
การออกกําลังกาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-กอง
สวัสดิการ

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การส่งเสริมความมั่งคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานรักษาความปลอดภัย
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

๑

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

เพื่อบริการประชาชนใน
การสัญจรช่วงเทศกาล
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

ตั้งจุดบริการประชาชน
อํานวยความสะดวกใน
การเดินทาง 1 จุด

๒

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

เพื่อบริการประชาชนใน
การสัญจรช่วงเทศกาล
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

ตั้งจุดบริการประชาชน
อํานวยความสะดวกใน
การเดินทาง 1 จุด

๓

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาครู/
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และมี
ความ สามารถในการ
ป้องกันภัยในสถานศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

12,000

12,000

12,000

12,000 ร้อยละ80ความพึงพอใจของ

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ100บุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการ
ป้องกันภัยในสถานศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

พื้นที่ตําบลกุดจอกไม่ สํานักปลัด
ประชาชนที่เข้าใช้บริการ
เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก
ประชาชนอํานวยความสะดวก ได้ตั้งจุดบริการ
ในการเดินทาง 1 จุด
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกในการ
เดินทาง 1 จุด
12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ80ความพึงพอใจของ พื้นที่ตําบลกุดจอกไม่ สํานักปลัด
เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก
ประชาชนที่เข้าใช้บริการ
ประชาชนอํานวยความสะดวก ได้ตั้งจุดบริการ
ประชาชนอํานวย
ในการเดินทาง 1 จุด
ความสะดวกในการ
เดินทาง 1 จุด
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บุคลากรทางการศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถ
ในการป้องกันภัยใน
สถานศึกษา

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
๑

โครงการ

โครงการบ้านท้องถิ่นประชา
รัฐร่วมใจ ฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้

ก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

100,000

100,000

๒๕๖๓
100,000

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 ร้อยละ 80

จํานวนผู้
ยากไร้ใน
ตําบลกุดจอก
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผู้ยากไร้ ได้รับ กองสวัสดิการ
การการ
ช่วยเหลือ

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑

โครงการวันเด็ก

เพื่อให้เด็ก เยาวชนเกิด เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ความรักความสามัคคี
และเด็ก นร.ในเขต
และกล้าคิดกล้า
ตําบลกุดจอก
แสดงออก

90,000

90,000

90,000

90,000

ร้อยละ80ของ
เด็ก มีความสุข
กล้าคิดกล้า
แสดงออก

เด็กเกิดความรัก
สามัคคีกล้าคิด
กล้าแสดงออก

2

โครงการประเพณีงานฉลองวันแห่ง
ชัยชนะท้าวสุรนรี/งานประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ่

เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีท้องถิ่นไว้
ให้ชนรุ่นหลัง

80,000

80,000

80,000

80,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้บริหาร ผู้นํา
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรม

ผู้บริหาร ผู้นํา
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและมี
ความภาคภูมิใจ
ในวีรกรรมของ
บรรพบุรุษ

จัดกิจกรรมโดยมี
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

3

โครงการสืบสาน ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เพื่อการสืบสาน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาประเพณีท้องถิ่น

จัดกิจกรรมโดยมี
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อการสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น

80,000

80,000

80,000

80,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้บริหาร ผู้นํา
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรม

ผู้บริหาร ผู้นํา
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมเพื่อการ
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

4

โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมต่างๆ

เพื่อส่งเสริมและทํานุ
บํารุงศาสนาและภูมิ
ปัญญาประเพณีท้องถิ่น

จัดกิจกรรมโดยมี
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อการสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น

80,000

80,000

80,000

80,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้บริหาร ผู้นํา
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรม

ผู้บริหาร ผู้นํา
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมเพื่อการ
ทํานุบํารุง
ศาสนาและสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

176

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีเหมาะสมตาม
วัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

5

โครงการพัฒนา การศึกษา

เพื่อจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จัดงานโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กทั้ง 4
ศูนย์

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละโครงการ
ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ทั้ง 4 ด้าน

6

โครงการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาท้องถิ่นและการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

เพื่อชี้แจงและหา
แนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น
และร่วมจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น

คณะกรรมการศึกษา
ท้องถิ่นประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น
เพื่อเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

20,000

20,000

20,000

20,000

7

โครงการอื่นๆตามนโยบาย

เพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจ

จัดกิจกรมเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กทั้ง 4 ศูนย์

100,000

100,000

100,000

100,000

คณะกรรมการ
กองการศึกษา
การศึกษา
ท้องถิ่นได้แสดง
ความคิดเห็นและ
รับรู้ข่าวสารการ
ดําเนินงานด้าน
การศึกษา
ร้อยละโครงการ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
เด็กมีพัฒนาการ ที่ดีเหมาะสมตาม
ที่ดีเหมาะสมตาม วัย
วัย
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ร้อยละความพึง
พอใจของ
คณะกรรมการ ที่
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้ปกครอง ประชาชน
ชุมชนและประสาน
ความร่วมมือในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและ
เข้าใจในหลักการ
พัฒนาการเด็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓

๒๕๖๔

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครองของ
เด็ก ที่มีส่วนร่วม
และเข้าใจการ
พัฒนาการเด็ก
ร้อยละบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการอบรม
และศึกษาดูงาน
อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
ร้อยละบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
จัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษา
แผนพัฒนา
สถานศึกษาได้
อย่างถูกต้อง

เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้กับผู้ปกครอง
ประชาชน ชุมชนและ
ประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาเด็ก

9

โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้เข้ารับการอบรม
สัมมนาต่างๆ/ศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ อบรมสัมมนาต่างๆ
ทํางานให้แก่บุคลากร
และศึกษาดูงาน
ทางการศึกษาครูผู้ดูแล
เด็ก

80,000

80,000

80,000

80,000

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาครูผู้ดูแล
เด็ก

20, 000

20,000

20,000

20,000

แผนพัฒนาการศึกษา/การบริหาร
งบประมาณสถานศึกษาสําหรับครู
และผู้ดูแลเด็ก

ผู้ปกครองได้
แสดงความ
คิดเห็นและรับรู้
ข่าวสารการ
ดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครูผู้ดูแล
เด็กมีศักยภาพ
ในการทํางาน

๒๕๖๒

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สามารถจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา /
ระบบงานการเงิน บัญชี
พัสดุสถานศึกษาได้
อย่างถูกต้อง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๑

8

๑0 โครงการฝึกอบรมการจัดทํา

ตัวชี้วัด
(KPI)
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จัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษา
ระบบงาน
การเงิน บัญชี
พัสดุสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑1 โครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิ

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยเด็กปฐมวัย

เด็กได้ร่วมกันอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมี
ความรักในประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

8,000

8,000

8,000

8,000

ร้อยละความพึง
พอใจในการที่
เด็กได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ ส่งเสริม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๑2 โครงการวันสําคัญต่างๆ

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
สําคัญสําคัญต่างๆให้
เด็กได้เรียนรู้และเห็น
ความสําคัญ

จัดกิจกรรมวันสําคัญ
สําคัญต่างๆให้เด็กได้
เรียนรู้และเห็น
ความสําคัญ

12,000

12,000

12,000

12,000

ร้อยละความพึง
พอใจที่เด็กได้
เรียนรู้และเห็น
ความสําคัญวัน
สําคัญต่าง ๆ

ปัญญาท้องถิ่น
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เด็กได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ ส่งเสริม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และมีความรักใน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
จัดกิจกรรมวัน
สําคัญสําคัญ
กองการศึกษา
ต่างๆให้เด็กได้
เรียนรู้และเห็น
ความสําคัญ

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑3 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา

เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ใน
การส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออกกําลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

มีอุปกรณ์กีฬาสําหรับ
เล่นกีฬาและฝึกซ้อม
กีฬา
ในทุกหมู่บ้าน
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ความ
พึงพอใจของ
ประชาชน เด็ก
เยาวชนได้มี
อุปกรณ์กีฬา
สําหรับเล่นกีฬา
และฝึกซ้อมกีฬา

14 โครงการ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ

เพื่อเด็กเยาวชน
ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด มี
สุขภาพดี เกิดความรัก
สามัคคี

เด็กเยาวชน ประชาชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด มีสุขภาพดี เกิด
ความรักสามัคคี

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ90ความ
พึงพอใจของ
ประชาชน เด็ก
เยาวชนได้
ร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

15 โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่น

เพื่อจัดส่งกีฬา กรีฑา
เข้าร่วมแข่งขนกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน

นักกรีฑา นักกีฬาที่
อบต.จัดส่งร่วมแข่งขัน
ตามประเภทกีฬาต่างๆ

60,000

60,000

60,000

100,000 ร้อยละ80ความ
พึงพอใจของ
ประชาชน เด็ก
เยาวชนได้
ร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์

ที่

โครงการ
สนับสนุนการเล่นกีฬาของ
ประชาชน

ติด

สัมพันธ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒
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๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

มีอุปกรณ์กีฬา
สําหรับเล่นกีฬา
และฝึกซ้อมกีฬา
ในทุกหมู่บ้าน
ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
ห่างไกลยาเสพ
ติด
เพื่อเด็กเยาวชน กองการศึกษา
ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
ห่างไกลยาเสพ
ติด มีสุขภาพดี
เกิดความรัก
สามัคคี
จัดส่งกีฬา กรีฑา กองการศึกษา
เข้าร่วมแข่งขน
กีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

16 โครงการจัดหาเครื่องออก

เพื่อให้ประชาชนมีลาน
กีฬาเพื่อใช้ออกกําลัง
กายใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
สําหรับเล่นกีฬาและฝึกซ้อมกีฬา
สําหรับ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ80ความพึงพอใจของประชาชน
เด็กเยาวชนได้มีอุปกรณ์กีฬาสําหรับเล่น
กีฬาและฝึกซ้อมกีฬา

17 โครงการแข่งขันกีฬา

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งกีฬา กรีฑา เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล
สัมพันธ์

จัดกีฬาและ/หรือส่งกีฬา กรีฑาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ100ความพึงพอใจของ
ประชาชน เด็กเยาวชนได้มีการแข่งขัน
กีฬาส้มพันธ์ สร้างความรักความสามัคคี

กําลังกายกลางแจ้ง

อนุบาลสัมพันธ์
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มีอุปกรณ์กีฬา
สําหรับเล่นกีฬา
และฝึกซ้อมกีฬา
ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
ห่างไกลยาเสพ
ติด
จัดกีฬาหรือส่ง
กีฬา กรีฑา เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

18 โครงการจัดทําข้อมูลและ

เพื่อจัดทําข้อมูลและ
สารสนเทศในด้านต่างๆ
ของหน่วยงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เรื่องราว
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน

มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน ชุมชนใน
พื้นที่

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80ข้อมูล
ข่าวสารที่
เผยแพร่ให้
ประชาชนรู้

มีการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน
ชุมชนในพื้นที่

19 โครงการจัดทําข้อมูลและ

เพื่อส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัย

12,000

12,000

12,000

12,000 ร้อยละ100
โครงการเด็กมี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ
ตําบล

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ
ตําบลสําหรับเด็กปฐมวัย
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพของประชาชน
 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สตรีตาํ บลกุด
เพื่อให้ความรู้
จอก ได้รับการ
ส่งเสริม สิทธิ
หน้าที่ และเรียนรู้ อบรม จํานวน
150
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
20,000

๒๕๖๒
20,000

๒๕๖๓
20,000

๒๕๖๔
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จํานวนร้อยละ 80
ของกลุม่ สตรี ได้รบั
ความรูจ้ ากการ
อบรม

สตรีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ

๑

โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

๒

โครงการอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพแก่
ประชาชน

จํานวน
ผู้เข้าร่วมรับ
การอบรม ไม่
น้อยกว่า 60
คน

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

จํานวนร้อยละ 80
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรูจ้ าก
การอบรม

ประชาชนได้รับ
การพัฒนา
อาชีพ

กอง
สวัสดิการ

๓

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สงู อายุ
สามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์

จํานวนผู้สงู อายุ
ไม่น้อยกว่า ๖๐
คน เข้าร่วม
โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนร้อยละ 80
ของกลุม่ ผูส้ ูงอายุ
ได้รับความรูจ้ าก
การอบรม

กลุ่มผู้สูงอายุ
ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

กอง
สวัสดิการ
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องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพของประชาชน
 แผนงานการพาณิชย์

๔

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฏรผูม้ ี
รายได้น้อย (ตกเกณฑ์ จปฐ) 20,000

เพื่อสร้างรายได้
กับราษฏรผู้มี
รายได้น้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชน
ได้รับการอบรม
จํานวน 100

5

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส
(ผู้พิการ ,ผู้ด้อยโอกาส ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่ง)

เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์

จํานวน
ผู้ด้อยโอกาสไม่
น้อยกว่า ๖๐
คน เข้าร่วม
โครงการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
20,000

๒๕๖๒
20,000

๒๕๖๓
20,000

๒๕๖๔
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จํานวนร้อยละ 80
ของประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับความรู้
จากการอบรม

ประชาชนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

จํานวนร้อยละ 80
ของกลุม่
ผู้ด้อยโอกาส ได้รบั
ความรูจ้ ากการ
อบรม

กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงกร

วัตถุประสงค์

1

อุดหนุนการบริหารงานศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
อําเภอบัวใหญ่

เพื่ออุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
อําเภอบัวใหญ่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินกิจกรรม
ของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร อําเภอบัว
ใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
18,000

๒๕๖๒
18,000
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๒๕๖๓
18,000

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

18,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
เกิดความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด
ผู้ใช้บริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
อําเภอบัวใหญ่ เกิด
ความพึงพอใจ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
อําเภอบัว
ใหญ่

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑

อุดหนุนทั่วไปสําหรับ
สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข (หมู่บ้านละ
15,000 )

เพื่อเป็นค่า
ดําเนินงานในการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในพื้นที่

กลุ่ม อสม. 14
หมู่บ้านๆละ
15,000

๒

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลกุดจอก ๔ โรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารทุก
คนและสารอาหาร
ครบถ้วน

จัดสรรเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ 4
โรงเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

210,000

210,000

210,000

1,412,000

1,412,000

1,412,000
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๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

210,000 -จํานวน

1. ผู้เข้าอบรม สํานักปลัด/
ได้รับความรู้ หน่วยงานอื่น
ผู้เข้าร่วม
และมีส่วนร่วม
อบรมและ
ความพึงพอใจ ในการป้องกัน
และแก้ไข
-จํานวน
หมู่บ้านปลอด ปัญหายาเสพ
ติด
ยาเสพติด
2. ทุกหมู่บ้าน
ตําบลกุดจอก
ปลอดจากยา
เสพติด

1,412,000

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงและมี
สติปัญญาดี

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงและมี
สติปัญญาดี

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๑

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายหนองเซียงโข่ หมู่ 5
ค่าพิกัดโครงการ
E: 230330.88
N: 1724749.99

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายหนอง
เซียงโข่ หมู่ 5

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ประเภทผิวจราจร AC
โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling
ขนาดกว้าง ๘.๐๐
เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๕
เมตร (รายละเอียด
โครงการตามแบบ
อบต.กุดจอกด กําหนด)

2,500,000

-

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

2

โครงการขุดลอกหนองถั่ว
แปบ หมู่ 11
ค่าพิกัดโครงการ :
E:228096.01
N: 1721467.53

เพื่อขุดลอกหนอง
ถั่วแปบ หมู่ 11

๑ แห่ง ในเขต
อบต.
ขุดลอกหนองถั่ว
แปบ กว้าง 80.00
เมตร ยาว
130.00 เมตร ลึก
4.00 เมตร
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้าน
ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร

ประชาชนมี กองช่าง/
น้ําสําหรับ
หน่วยงานอื่น
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
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กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
เชื่อมระหว่างตําบล จากบ้านโคก
เพ็ด ถึงตําบลสามเมือง อําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
ค่าพิกัด
E:233928.64
N:1723077.74
โครงการขุดลอกหนองคูมะค่า หมู่
๑๐
ค่าพิกัด
E:228076.00
N:1722883.00

เพื่อซ่อมแซมถนน
หินคลุก เชื่อม
ระหว่างตําบล จาก
บ้านโคกเพ็ด ถึง
ตําบลสามเมือง
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา
เพื่อขุดลอกหนองคู
มะค่า หมู่ ๑๐

4

5

โครงการขุดลอกหนองโสกนก เพื่อขุดลอก
หนองโสกนกตูม
ตูม หมู่ 7
หมู่ 7
ค่าพิกัดโครงการ :
E:230877.33
N:1727787.08

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว
2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

718,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ ๙๐
ของหมู่บ้านมีความพึง
พอใจกับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

ขุดลอกหนองคูมะค่า ขนาดกว้าง
๗๐.๐๐ เมตรยาว ๑๘๐.๐๐
เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร
(รายละเอียดโครงการตามแบบ
อบต.กุดจอกด กําหนด)

-

1,050,000

-

-

ประชาชนร้อยละ ๙๐
ของหมู่บ้านมีแหล่งน้ํา
กินน้ําใช้

ประชาชนมี
แหล่งน้ํากิน
น้ําใช้

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ขุดลอกหนองโสกนกตูม
ขนาดกว้าง 140.00 เมตร
ยาว 170.00 เมตร ลึก
15.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนร้อยละ ๙๐
ของหมู่บ้านประชาชนมี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค ทําการเกษตร

ประชาชนมี
กองช่าง/
น้ําสําหรับ
หน่วยงานอื่น
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
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องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านอ้อยช้าง –บ้านหนองเซียงโข่
ค่าพิกัด :
E:231425.00
N:172388.00

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
อ้อยช้าง -บ้านหนอง
เซียงโข่

7

โครงการขุดลอกหนองปรือน้อย
หมู่ ๗
ค่าพิกัด:
E:230223.00
N:1726975.00

เพื่อขุดลอกหนองปรือ
น้อย หมู่ ๗

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ประเภทผิวจราจร AC
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๕
เมตร (รายละเอียด
โครงการตามแบบ
อบต.กุดจอกด กําหนด)
ขุดลอกหนองปรือน้อย
ขนาดกว้าง ๑๑๐.๐๐
เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐
เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร
พร้อมวางท่อคสล.เท
ดาดรับน้ําเข้าจํานวน
๒ จุด(รายละเอียด
โครงการตามแบบ
อบต.กุดจอกด กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

2,200,000

-

-

-

-

6,000,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๙๐ ของ แหล่งน้ํากิน
น้ําใช้
หมู่บ้านมี
แหล่งน้ํากิน
น้ําใช้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านอ้อยช้างเชื่อมตําบลบัวลาย
E: 230977.14
N: 1727473.01

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
อ้อยช้างเชื่อมตําบลบัว
ลาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ประเภทผิวจราจร AC
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง ๖.๐๐
เมตร ยาว
๒,๐๐๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร
(รายละเอียดโครงการ
ตามแบบ อบต.กุดจอ
กด กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

-

6,000,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านงิ้วใหม่ – บ้านโสก
ค่าพิกัดโครงการ
N:15.554122°
E:102.496649°

เก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านงิ้วใหม่ –
บ้านโสก

2

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ ๓
ค่าพิกัดโครงการ :
15.571097°
102.514576°

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ ๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.50 เมตรยาว
500.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
ปรับปรุงระบบ
ประปา(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

-

๙๐๐,๐๐๐

192

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๙๐๐,๐๐๐

-

1,300,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๙๐ ของ ระบบประปา
หมู่บ้านมีน้ําใช้ ที่สะอาด ได้ใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการก่อสร้าง คสล. เมรุไป เพื่อก่อสร้าง คสล.
เมรุไปคุ้มน้อย หมู่
คุ้มน้อย หมู่ 7
7
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.607584°
E:102.495503°

4

โครงการขุดลอกหนองโสกนก เพื่อขุดลอกหนอง
โสกนกตูม หมู่ 7
ตูม หมู่ 7
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.613674°
E:102.490024°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว
500 เมตร หนา 0.15
เมตร(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)
๑ แห่ง ในเขต อบต.
ขุดลอกหนองโสกนกตูม
ขนาดกว้าง 140.00
เมตร ยาว 170.00
เมตร ลึก 15.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กุดจอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑,๒๐๐,๐๐๐

300,000

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

-

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้าน
ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร

ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่าง

-

๓,๐๐๐,๐๐๐
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องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการขุดลอกหนองไผ่ หมู่ เพื่อขุดลอกหนองไผ่
หมู่ 7
7
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.605124°
E:102.494086°

6

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.613028°"
E:102.493412°°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ขุดลอกหนองไผ่
ขนาดกว้าง
120.00 เมตร ยาว
175.00 เมตร ลึก
4.00 เมตร
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กุดจอก
กําหนด)
เพื่อปรับปรุงระบบ ๑ แห่ง ในเขต อบต.
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ปรับปรุงระบบ
7
ประปา(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค
บริโภค ทํา
การเกษตร

1,300,000

-

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ ๙๐ ของ ระบบประปา
หมู่บ้านมีน้ําใช้ ที่สะอาด ได้ใช้
อย่างทั่วถึง

๔๐๐,๐๐๐

194

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

7

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโรงสีชุมชน - หน้าวัดบ้าน
ดอนหัน หมู่ 11
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.566259°
E:102.468391°

8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.50
เมตร ยาว 300.00
เมตร หนา 0.15
เมตร(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด)
โครงการขุดลอกหนองถั่วแปบ เพื่อขุดลอกหนองถั่ว ๑ แห่ง ในเขต อบต.
หมู่ 11
แปบ หมู่ 11
ขุดลอกหนองถั่ว
ค่าพิกัดโครงการ :
แปบ กว้าง 80.00
:N:15.556466°
เมตร ยาว 130.00
E:102.464928°
เมตร ลึก 4.00
เมตร(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เพื่อก่อก่อสร้างถนน
คสล.สายโรงสีชมุ ชน
- หน้าวัดบ้านดอน
หัน หมู่ 11

๑,๒๐๐,๐๐๐

1,500,000

1,500,000

195

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๓

๒๕๖๔

400,000

300,000

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

1,500,000

-

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ํา
สําหรับ
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร

ประชาชนมีน้ํา กองช่าง
สําหรับ
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

9

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ แห่ง ในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.50
เมตร ยาว 500.00
เมตร หนา 0.15
เมตร(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด)
เพื่อซ่อมสร้าง
๑ แห่งในเขต อบต
ถนนลาดยาง
ซ่อมสร้าง
ประเภทผิวจราจร ถนนลาดยาง
ชนิด AC แอตฟาลท์ ประเภทผิวจราจร
ติกคอนกรีต
ชนิด AC แอตฟาลท์
ติกคอนกรีต หนา 5
เซนติเมตรขนาด
กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 670.00 เมตร
ตามแบบ อบต.กุด
จอกกําหนด

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนน
บ้านโนนแดง – บ้านดอนแปะ คสล.บ้านโนนแดง –
บ้านดอนแปะ หมู่ ๘
หมู่ ๘
ค่าพิกัดโครงการ :
N:15.581306°
E:102.492114°

10 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ 10
ประเภทผิวจราจรชนิด AC
แอตฟาลท์ติกคอนกรีต
ค่าพิกัดโครงการ :
15.569696°
102.458217°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๙๐๐,๐๐๐

2,5000,000
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๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

400,000

400,000

400,000

1,000,000

1,000,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

11 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านอ้อยช้าง –
บ้านหนองเซียงโข่ ประเภทผิว
จราจรชนิด AC แอตฟาลท์ติ
กคอนกรีต
ค่าพิกัดโครงการ :
15.610134°
102.495228°

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน
อ้อยช้าง – บ้านหนอง
เซียงโข่ ประเภทผิว
จราจรชนิด AC แอต
ฟาลท์ติกคอนกรีต

๒๕๖๔

2,200,000

๑ แห่งในเขต อบต
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านอ้อยช้าง – บ้านหนอง
เซียงโข่ ประเภทผิวจราจร
ชนิด AC แอตฟาลท์ติกคอ
นกรีต หนา 5 เซนติเมตร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 780.00 เมตร ตาม
แบบ อบต.กุดจอกกําหนด
12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อก่อสร้าง
๑ แห่งในเขต อบต.
บ้านอ้อยช้าง – ตําบลบัวลาย ถนนลาดยาง บ้าน ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน
ประเภทผิวจราจรชนิด AC
อ้อยช้าง – ตําบลบัว อ้อยช้าง – ตําบลบัวลาย
แอตฟาลท์ติก คอนกรีต
ลาย ประเภทผิว
ประเภทผิวจราจรชนิด AC
ค่าพิกัดโครงการ :
จราจรชนิด AC
แอตฟาลท์ติก คอนกรีต
15.610882°
แอตฟาลท์ติก
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
102.489678°
คอนกรีต
ยาว 2,000.00 เมตรแบบ
อบต.กุดจอกกําหนด

6,000,000

197

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

13 โครงการขุดลอกหนองปรือ
น้อย หมู่ 7
ค่าพิกัดโครงการ :
15.613694°
102.490330°

วัตถุประสงค์

เพื่อขุดลอกหนอง
ปรือน้อย หมู่ 7

14 โครงการขุดลอกหนองคูมะค่า เพื่อขุดลอกหนองคู
ส่วนที่เหลือ
มะค่าส่วนที่เหลือ
ค่าพิกัดโครงการ :
15.568596°
102.465151°

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

2,000,000

๑ แห่งในเขต อบต
เพื่อขุดลอกหนองปรือน้อย
หมู่ 7 ขนาดกว้าง
110.00 เมตร ยาว
170.00 เมตร ลึก 2.00
เมตร วางท่อ ค.ส.ล. เท
ดาดรับน้ําเข้าจํานวน 2 จุด
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
๑ แห่งในเขต อบต.
โครงการขุดลอกหนองคู
มะค่าส่วนที่เหลือ ขนาด
กว้าง 70.00 เมตร ยาว
180.00 เมตร ลึก 1.50
เมตรตามแบบ อบต.กุด
จอกกําหนด

1,050,000
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๒๕๖๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทิศตะวันตกหมู่บ้าน ซอย ส.
พิษมัย ค่าพิกัดโครงการ:
234094.00
1723210.00

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างถนน
คสล.ทิศตะวันตก
หมู่บ้าน ซอย ส.พิษ
มัย หมู่ 11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

1.แห่งในเขต อบต.
ก่อสร้างถนน คสล.ทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน ซอย ส.
พิษมัย ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตรรายละเอียด
ตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด

๒๕๖๓

๒๕๖๔

300,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ของ
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
กับเส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

แบบ ผ. ๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

1

ส่งเสริมอนุรัษณ์วัฒนธรรม
และประเพณี

จัดกิจกรรมลอย
กระทงร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์ ให้
เด็กเรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณี

-

-

-

-

2

ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมแก่เด็กใน
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

-

-

-

-

3

ส่งเสริมเรียนรู้อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ตน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ร่วมกับ ชุมชนใน
ท้องถิ่น
จัดกิจกรรม เรียนรู้
แหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามรอย
พ่อหลวง

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรม เรียนรู้
แหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามรอย
พ่อหลวง

-

-

-

-
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กและ
ผู้ปกครอง
ประชาชนผู้ร่วม
กิจกรรมละ ๙๐
มีความพึงพอใจ
เด็กและ
ผู้ปกครอง
ประชาชนผู้ร่วม
กิจกรรมละ ๙๐
มีความพึงพอใจ
เด็กและ
ผู้ปกครอง
ประชาชนผู้ร่วม
กิจกรรมละ ๙๐
มีความพึงพอใจ

เด็กได้เรียนรู้ถึง
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย

กอง
การศึกษา

เด็กได้เรียนรู้ถึง
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา

เด็กได้เรียนรู้ถึง
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เศรษฐกิจ
พอเพียง ตาม
รอยพ่อหลวง

กอง
การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภณ
ั ฑ์

แบบ ผ. ๐๘

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

1.

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ มีพนัก
พิง

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ มีพนักพิง

2

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน ทดแทน
เครื่องเก่าที่ชํารุด

3

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

4

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ป้ า ยสามเหลี่ ย ม
หยุดตรวจ
เครื่ อ ง โทรสาร
สํานักงาน

เพื่อจัดซื้อ ป้าย
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ
จัดซื้อเครื่องโทรสาร
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิมที่ชํารุด
จัดซื้อเครื่องโทรสารสํานักงาน
คุณสมบัติตาม คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กําหนด
รวม
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2561
(บาท)
2,400

งบประมาณและที่ผ่านมา
2563
2562
(บาท)
(บาท)
2,400
2,400

2564
(บาท)
2,400

29,000

29,000

29,000

29,000

15,000

-

-

-

สํานักปลัด

18,000

-

-

-

สํานักปลัด

64,400

31,400

31,400

31,400

31,400

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่กระทรวงมหาดไทย
ได้ซักซ้อมหลักเกณฑ์ แนวทาง รายละเอียดอื่น ๆ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ซึ่งเป็นแนว
ทางการพิจ ารณาการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการจั ดทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เป็นแบบที่กําหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

202

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 กํ า หนดว่ า ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 29 (3) กําหนดว่า ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก
3.1.1 ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือแบบบัตรคะแนน Balanced Scorecard ของ
Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model: RF)
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System: PPMS)
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยวิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) –
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
3.1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(Time) เป็นไปได้หรือไม่
3.1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
3.1.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators: KPIs)
3.1.5 ผลกระทบ (Impact)
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต
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จากประสบการณ์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ทําให้พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ การเสนอปัญหาและความต้องการในการประชุม
ประชาคมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงส่งผลให้ต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บาง
โครงการเมื่อจะจัดสรรงบประมาณกลับพบว่ายังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทําให้ไม่สามารถตั้งงบประมาณให้ได้
โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีมากเกินไปไม่สามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ครบถ้วน ส่งผลให้เมื่อ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงเหมือนแผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลให้ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการใหม่และมีความคลาดเคลื่อนในการทําความ
เข้าใจ เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น ดังนี้
1) ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้นั้น เนื่องจากระเบียบฯ ใหม่
ให้ใช้จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ จึงทําให้สะดวกและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดจอกได้ดําเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นําชุมชนต่าง ๆ ก่อน
หนึ่งครั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนของการประชุมประชาคม และได้ทําหนังสือแจ้ง
เฉพาะรายเพื่อให้เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่งผลให้ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
2) ปัญหาและความต้องการในการประชุมประชาคมยั งไม่ครอบคลุมทั่วถึง ส่งผลให้ต้องมีการจั ดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแผนอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบจะได้ทําความเข้าใจกับที่ประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อให้การเสนอปัญหาและความต้องการครอบคลุมระยะ 4 ปี มองการพัฒนาถึงอนาคตและวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนด
ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเสนอปัญหาและความต้องการที่ครอบคลุมทั่วถึง และส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ยิ่งขึ้น
3) บางโครงการเมื่อจะจัดสรรงบประมาณกลับพบว่ายังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากใน
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ทํ า ได้ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ทํ า ให้ไ ม่ ส ามารถตั้ ง งบประมาณให้ ไ ด้ ควรอธิ บ ายขั้ น ตอนการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทราบก่อนว่ามีความยุ่งยากและต้องผ่านคณะกรรมการหลายคณะ หากไม่บรรจุ
โครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการไว้ก่อนอาจทําให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้โครงการเหล่านั้นได้ ซึ่งหากเป็น
โครงการเร่งด่วนอาจส่งผลเสียหายต่อชุมชน
4) โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจํานวนมากเกินไป ทําให้ไม่สามารถพิจารณาจัดสรร
งบประมาณได้ครบถ้วน ส่งผลให้เมื่อประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงเหมือนแผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ
จากปั ญ หานี้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะได้ นํ า เสนอในการประชุ ม คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้ท่ีจะดําเนินการในปีนั้น ๆ ให้
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และปรับโครงการที่มีความสําคัญน้อยกว่าไว้ในปีถัด ๆ ไป
5) รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลให้ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการใหม่และมีความคลาดเคลื่อนในการทําความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบควรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบใหม่จากวิทยากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
จากการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่าโครงการส่วนใหญ่เน้นหนักไปในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของ
ประชาชน ในขณะที่วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอกคือ ““บ้ า นเมื อ งน่ า อยู่ รู้ รั ก สามั ค คี อยู่ อ ย่ า ง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
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1) ” แต่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังไม่ครบถ้วนและชัดเจน ควรสอดแทรก
ความรู้ความเข้าใจในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป และ
นําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้
2) โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือดําเนินการแล้วประชาชนไม่ได้
รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อาจปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์โดยสอบถามจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้งบประมาณที่ใช้ไปได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
3) โครงการฝึกอาชีพที่ได้จัดทําให้กับประชาชน แต่ไม่มีการนําไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ ผู้ที่
เกี่ยวข้องควรพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค หรืออาจให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อเสนอขอรับการฝึกอาชีพ
ที่ต้องการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษากลุ่มและการหาตลาดรองรับสินค้าที่ผลิต อาจ
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
4) การพัฒนาท้องถิ่นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาคน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นคนที่มีคุณภาพ มีจิตใจอ่อนโยน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งผลให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
***************************
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