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คํานํา 
 
 การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และศักยภาพของท้องถิ่น ทั้งนี้ต้อง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอจัตุรัส และยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2556-2560)  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
รวมทั้งให้สอดคล้องต่อการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยผู้บริหารและผู้จัดทําได้จัดทํา
แผนพัฒนาสามปีให้สามารถพร้อมที่จะนําไปปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานงานในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายที่ผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาใน
ท้องถิ่น 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาคมท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวโคกทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวางแผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  
ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงกับปัญหา ความต้องการ และ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อมุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และให้มีการ
บริหารจัดการที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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1.   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 

แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด     ที่ว่า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนํามาดําเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ 

นอกจากนี้ แผนสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปจัดทํา
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

2.   วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 

1.   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
3. เพื่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงจุดมากที่สุด 
4. เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง 
6. เพื่อสนับสนุนเกิดกระบวนการทํางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
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3.   ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
 

ข้ันตอนท่ี 1   การเตรียมการจัดทําแผนและจัดเก็บข้อมูล 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการเสนอโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีต่อคณะผู้บริหาร โดยกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและกําหนด 
ปฏิทินงานไว้อย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น     
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา 
 

ข้ันตอนท่ี 2   การจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน 
 เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วจะใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
เพื่อนําโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมของท้องถิ่นมา
จัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อเป็น
จุดเช่ือมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชน 
ซึ่งจะนําไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทํางานร่วมกันของภาคี การพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

ข้ันตอนท่ี 3   การจัดทําร่างแผนพัฒนาตําบลสามปีของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปโีดยมีเค้าโครง 
ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1   บทนํา 
ส่วนที่ 2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ส่วนที่ 3   ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ 4  สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ส่วนที่ 5   บัญชีโครงการพัฒนา 
ส่วนที่ 6   การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบัติ 
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ข้ันตอนท่ี 4   การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี 
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใีห้สมบูรณ์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น นําร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

 

ข้ันตอนท่ี 5   การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ผู้บริหารท้องถิ่นนําร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา   สามปี และ
นําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

4.   ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
1.   องค์การบริหารส่วนตําบลมีแผนพัฒนาตําบลเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการกําหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.   องค์การบริหารส่วนตําบลได้นําแผนพัฒนาสามปีมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปีของท้องถิ่น 
3.   แผนพัฒนาตําบลที่กําหนดขึ้นสามารถแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมาก

ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 2 
������	������������������ 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนท่ี 2 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
 

1.   สภาพท่ัวไป 
 1.1  ท่ีต้ัง และอาณาเขต  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว ตําบลหนองบัว
โคกอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ระยะห่างจากอําเภอประมาณ  17  กโิลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด
ชัยภูมิ และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 55  กโิลเมตร    

       อาณาเขต  ทิศเหนือ      ติดกับตําบลบ้านขาม และตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส 

      ทิศใต้          ติดกับตําบลหนองไทร และตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด  
            จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดกับตําบลทับรั้ง และตําบลมาบกราด กิ่งอําเภอ 
พระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันตก   ติดกับตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก สภาพของพื้นที่         

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีเนินเขาเตี้ย  ๆ  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตําบล 
สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดูตามฤดูกาล คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และ ฤดูร้อน 

1.2  เน้ือท่ี   
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกมีเนื้อที่ประมาณ 91 ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ  

58,125 ไร่ 

1.3  ภูมิประเทศ 
ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางทิศใต้ลาดตํ่าลงมาทางทิศเหนือของตําบล ทําให้สภาพพื้นที่ด้านทิศ

เหนือเป็นที่ลุ่ม สลับกับที่ดอน พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการทําการเกษตร 

การคมนาคมท่ีสําคัญ 

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนสายสีคิ้ว-ชัยภูมิ) ติดต่ออําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  (ถนนสุรนารายณ์)   ติดต่อกับกิ่งอําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 การคมนาคมภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน  
 มีถนนลาดยางเช่ือมระหว่างหมู่บ้านจากบ้านหนองบัวโคก บ้านหนองลุมพุก บ้านหนองโสน บ้าน
ห้วยดอนยาว บ้านโกรกผักหวาน 
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ด้านแหล่งนํ้า 

 มีแหล่งน้ําที่สําคัญ คือห้วยลําอินทร์ ไหลผ่านตอนกลางของตําบลในแนว ใต้-เหนือ 

  1.4  ภูมิอากาศ  ตําบลหนองบัวโคกอยูใ่นสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู ได้แก่ 
  ฤดูหนาว ประมาณเดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  ฤดูร้อน ประมาณเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม 
  ฤดูฝน ประมาณเดือน  มิถุนายน – ตุลาคม  

 1.5  การปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก มีหมู่บ้านที่อยูใ่นการปกครองทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 
 

 
หมู่ที่ 

 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

บ้านหนองบัวโคก 
บ้านหนองลุมพุก 
บ้านหนองโสน 
บ้านโกรกผักหวาน 
บ้านทามจาน 
บ้านหนองพง 
บ้านโสกรวก 
บ้านหนองซึก 
บ้านหนองตะครอง 
บ้านหนองตะไก้ 
บ้านห้วยดอนยาว 

นายกิตติศักดิ์   วัฒนครไพบูลย์ (กํานัน) 
นางสายหยุด    ขาวนวล 
นายบุญสม   ขันสันเทียะ 
นายนิทัศน์    ชาวจันทึก 
นายอนันต์     แก้ววิชัย 
นายสมดี    หวงทองดี 
นายสนิท    เรียนไธสง 
นางประนอม  พูนน้อย 
นายสฤษดิ์       วรรณา 
นายแสงเดือน    มาตา 
นายตอด     กล้ามสันเทียะ 

  
 

 1.6   ประชากร 
  ประชากรทั้งสิ้น  4,971  คน  แยกเป็นชาย  2,519 คน  หญิง 2,452 คน  
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  54.63 คน/ตารางกโิลเมตร 
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หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวน   

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร(คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

บ้านหนองบัวโคก 
บ้านหนองลุมพุก 
บ้านหนองโสน 
บ้านโกรกผักหวาน 
บ้านทามจาน 
บ้านหนองพง 
บ้านโสกรวก 
บ้านหนองซึก 
บ้านหนองตะครอง 
บ้านหนองตะไก้ 
บ้านห้วยดอนยาว 

44 
332 
154 
136 
99 
83 
82 
164 
140 
110 
141 

35 
589 
273 
220 
182 
127 
156 
311 
183 
221 
222 

29 
587 
272 
196 
166 
133 
163 
294 
164 
206 
242 

64 
1,176 
545 
416 
348 
260 
319 
605 
347 
427 
464 

ข้อมูล ณ วันที่ 
18 พฤษภาคม
2555 
ที่ทําการ
ปกครอง 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

รวมทั้งสิ้น 1,485 2,519 2,452 4,971 
   
 

  จํานวนประชากรแยกตามอายุ 

ลําดับที่ ช่วงอายุ 
(ปี) 

เพศ 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

1. แรกเกิด-9 328 270 598 ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 

2. 10-19 362 365 727 ท่ีทําการปกครอง อําเภอจัตุรัส 

3. 20-29 410 362 772 จังหวัดชัยภูมิ 

4. 30-39 405 398 803  

5. 40-49 419 424 843  

6. 50-59 293 304 597  

7. 60-69 162 172 334  

8. 70-79 97 110 207  

9. 80-89 39 44 83  

10. 90 ปีขึ้นไป 4 3 7  

รวมท้ังสิ้น 2,519 2,452 4,971  
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จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริง ในพื้นท่ี ปี  พ.ศ.  2554 

ช่วงอายุประชากร จํานวนเพศ
ชาย 
(คน) 

จํานวนเพศ
หญิง 
(คน) 

จํานวนรวม 
(คน) 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- 2 ปี 
3 ปีเต็ม- 5 ปี 
6 ปีเต็ม - 11 ปี 

12 ปีเต็ม – 14  ปี 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 
18 ปีเต็ม – 25 ปี 

26 ปีเต็ม-49 ปีเต็ม 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 

มากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป 

6 
23 
44 
152 
78 
73 
187 
552 
215 
206 

6 
12 
38 
121 
82 
81 
148 
537 
229 
223 

12 
35 
82 
273 
160 
154 
335 

1,089 
444 
429 

รวมท้ังหมด 1,536 1,477 3,013 
  *  ข้อมูลจาก จปฐ. ปี พ.ศ. 2554 

 

2.    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1   ถนน 

มีการคมนาคมทางบกเป็นเส้นทางที่ติดต่อสําคัญ  สามารถใช้เส้นทาง ติดต่อได้สะดวกดังนี้ 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  ถนนสายสีคิ้ว – ชัยภูมิ 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  ถนนสุรนารายณ์ 

 การคมนาคมภายในตําบลมีถนนลาดยางติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตตําบล การบริการสามารถใช้
บริการรถโดยสารประจําทางติดต่อกับอําเภอและจังหวัดได้สะดวกรวดเร็ว ถนนส่วนใหญ่ภายในตําบลยัง
เป็นถนนลูกรังซึ่งสามารถติดต่อคมนาคมได้อย่างสะดวกในหน้าแล้ง สําหรับหน้าฝนยังมีความลําบากอยู่
มาก ปัจจุบัน  อบต.ได้พยายามจัดสรรงบประมาณ  เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังและ         ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านบางส่วนและพยายามขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อดําเนินการก่อสร้างถนน  
คสล.  และถนนลาดยางที่เช่ือมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ในตําบล 
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ข้อมูลถนนภายในหมู่บ้าน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

 

หมู่บ้าน 
ประเภทถนน 

รวม 
สภาพการใช้งาน 

ถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต 

ถนนลูกรัง ถนนดนิ ด ี ไม่ด ี

หนองบัวโคก 1 1 6 1 9 6 3 

หนองลุมพุก 1 4 10 5 20 3 17 

หนองโสน 1 1 4 - 6 2 4 

โกรกผกัหวาน 1 3 8 1 13 4 9 

ทามจาน 2 2 3 4 11 3 8 

หนองพง 1 4 4 - 9 3 6 

โสกรวก - 4 3 - 7 7 - 

หนองซึก - 3 4 4 11 4 7 

หนองตะครอง 1 3 5 - 9 9 - 

หนองตะไก ้ 1 3 5 1 10 3 7 

ห้วยดอนยาว 1 2 2 1 6 6 - 

รวม 10 30 54 17 111 50 61 

 
                       การโทรคมนาคม/การติดต่อสื่อสาร 

-  ที่ทําการไปรษณีย์    1 แห่ง (ในเขตเทศบาล) 
-  โทรศัพท์สาธารณะ    12 เลขหมาย 
-  โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้งานได้   11 เลขหมาย 
-  โทรศัพท์พื้นฐานประจําบ้าน   23 เลขหมาย 
-  จํานวนครัวเรือนที่ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 5 ครัวเรือน 

 

2.2   การไฟฟ้า 
การให้บริการด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค อําเภอจัตุรัส องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ในการติดตั้งซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธาณะเพื่อให้ความสว่างตามถนน ตรอก ซอย และค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า
ตามครัวเรือนที่จําเป็น จากการสํารวจประชาชนที่อยูใ่นเขตความรับผิดชอบมไีฟฟ้าใช้ เป็นดังนี้ 

- จํานวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง      11 หมู่บ้าน 
- จํานวนครัวเรือนทั้งหมด              1,485 ครัวเรือน 
- จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครัวเรือน(การไฟฟ้าฯ)         1,451 ครัวเรือน 
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- จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์        34       ครัวเรือน 

- จํานวนครัวเรือนที่ไม่มไีฟฟ้าใช้      21 ครัวเรือน 

2.3   แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
เนื่องจากตําบลหนองบัวโคกมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัย

น้ําฝนเป็นหลักในการทําการเกษตร  นอกจากนี้ยังใช้แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยูใ่นตําบล คือห้วยลําอินทร์  
ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําไดใ้นฤดูฝน ถ้าฝนแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน แหล่งน้ําดังกล่าวก็ไม่สามารถเก็บ
กักน้ําให้เพียงพอต่อการอุปโภค บรโิภคได้ ข้อมูลแหล่งน้ําภายในตําบลหนองบัวโคก แยกเป็นรายหมู่บ้าน 
ดังนี้ 

 

หมู่บ้าน 
จํานวนแหล่งน้าํ

(แหง่) 
สภาพการใช้งาน 

ด ี ไม่ด ี
หนองบัวโคก 2 2 - 

หนองลุมพุก 7 5 2 

หนองโสน 2 1 1 

โกรกผกัหวาน 2 2 - 

ทามจาน 6 4 2 

หนองพง 4 - 4 

โสกรวก 2 2 - 

หนองซึก 4 3 1 

หนองตะครอง 1 1 - 

หนองตะไก ้ 2 1 1 

ห้วยดอนยาว 2 2 - 

รวม 34 23 11 

 
 
 2.4  การประปา 
  การให้บริการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นการให้บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาค  ประปาหมู่บ้าน ได้จากแหล่งน้ําประปาผิวดิน  และจากแหล่งน้ําบาดาล  ส่วนบ้านที่ไม่มี
ประปาหมู่บ้านจะใช้แหล่งน้ําที่สร้างขึ้นหรือแหล่งน้ําธรรมชาติ จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ําประปาใช้   30  
ครัวเรือน ประเภทประปาในพื้นที่ แยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ 
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หมู่บ้าน 
ประเภทประปา 

รวม 
สภาพการใช้งาน 

หมายเหตุ 
ผิวดิน บาดาล ภูมิภาค ดี ไม่ด ี

หนองบัวโคก - - 1 1 1 -  

หนองลุมพุก 4 3 - 7 2 5 ยกเลิกใช้งาน 4 แห่ง 

หนองโสน - 2 - 2 2 -  

โกรกผกัหวาน - 2 - 2 2 -  

ทามจาน - 8 - 8 2 6  

หนองพง - 1 - 1 1 -  

โสกรวก 1 3 - 4 1 3 ยกเลิกใช้งาน 3 แห่ง 

หนองซึก 1 1 - 2 2 - ยกเลิกใช้งาน 2 แห่ง 

หนองตะครอง - - 1 1 1 -  

หนองตะไก ้ - 2 - 2 1 1  

ห้วยดอนยาว 2 2 - 4 2 2 ยกเลิกใช้งาน 2 แห่ง 

รวม 8 24 2 34 17 17  

 
2.5  การจราจร 

  การจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกอยูใ่นความควบคุมดูแลของสถานี
ตํารวจภูธรหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

3.    ด้านเศรษฐกิจ 
3.1  การประกอบอาชีพ 

อาชีพหลัก คือ ทําการเกษตร  ได้แก่   
 ทํานาอย่างเดียว   จํานวน    48 ครัวเรือน 
 ทําไร่อย่างเดียว  จํานวน    96 ครัวเรือน 
 ทํานา/ทําไร่/ทําสวน จํานวน  999 ครัวเรือน 

อาชีพรอง คือ  รับจ้าง   จํานวน  197 ครัวเรือน 
อาชีพอื่นๆ    จํานวน  145 ครัวเรือน 
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 3.2   ข้อมูลทางการเกษตร 
 การเพาะปลูก   
 ลักษณะการเกษตรของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ส่วนใหญ่ ทํานา-ทําไร่ 
ซึ่งอาศัยน้ําจากน้ําฝน และแหล่งน้ําธรรมชาตใิช้ในการเกษตร ส่วนใหญ่ประสบปัญหาจาก  ภัยแล้ง น้ําไม่
เพียงพอต่อการทําการเกษตร สําหรับราษฎรที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งน้ําก็จะประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวน
ครัวเพิ่มเติมด้วย  

 การปศุสัตว์    
 ราษฎรในพื้นที่ส่วนหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงสัตวไ์ว้เพื่อขายและเพื่อบรโิภค ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ  สุกร  
เป็ด  ไก่ 

 การประมง    
 มีการเลี้ยงปลาน้ําจืดในบ่อน้ําสาธารณะ และบ่อน้ําส่วนบุคคล บ่อน้ําในไร่นา ประกอบกับการทํา
การเกษตรแบบไร่นาสวนผสม  
 

 ข้อมูลพื้นฐานการเพาะปลูกของตําบลหนองบัวโคก 

 
หมู่ท่ี พื้นท่ี

หมู่บ้าน 
พื้นท่ีทําการเกษตร (ไร่) พื้นท่ี

อื่นๆ 
หมาย
เหตุ นาข้าว ข้าวโพด มันสํา 

ปะหลัง 
อ้อย พริก ไร่นา

สวนผสม 
พืชอื่นๆ รวม 

1 4,314 1,150 1,300 268 350 210 620 130 4,028 286  

2 10,163 1,563 2,252 1,590 1,800 1,295 390 125 9,015 1,148  

3 5,305 1,529 1,479 392 480 450 365 64 4,822 483  

4 3,476 1,320 552 291 212 171 416 42 3,004 472  

5 3,126 1,096 620 230 152 190 166 9 2,463 663  

6 4,820 960 1,594 365 394 605 186 10 4,114 706  

7 3,518 904 692 553 592 218 106 12 3,077 441  

8 10,500 1,336 3,024 2,641 1,046 440 646 56 9,189 1,311  

9 4,688 950 669 558 615 260 1,032 218 4,302 386  

10 5,569 614 1,115 1,280 1,212 270 190 141 4,822 747  

11 2,646 682 784 467 240 73 176 17 2,439 207  

รวม 58,125 12,167 14,081 8,635 7,093 4,128 4,293 824 51,275 6,850  

  
 *ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนอง
บัวโคก 
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 3.3   รายได้ของประชากร 
 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลําดับจากน้อยไปมาก  พ.ศ.  2554  

 
ลําดับของ

ตําบล 
ช่ือหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะไก้ 
หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ 4 บ้านโกรกผักหวาน 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง 
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก 

38,697.82 
44,258.43 
51,121.41 
59,991.88 
64,123.54 
65,882.01 
68,057.03 
72,551.97 
78,628.10 
126,473.53 
169,973.05 

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่ 68,497.34 
   

  *  ข้อมูลจาก จปฐ. ปี พ.ศ. 2554 
 

         3.4   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
  -    ปั๊มน้ํามันและก๊าช  7  แห่ง 
  -    โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง 
  -    โรงสีข้าวเอกชน  4 แห่ง     โรงสีข้าวชุมชน 3 แห่ง 

-    การประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง 

 
4.    ด้านสุขภาพและอนามัย 
 4.1   สถานบริการด้านสาธารณสุข 

-  สถานีอนามัยประจําตําบล  1 แห่ง (ในเขตเทศบาล) 
-  สถานพยาบาลเอกชน  2 แห่ง 
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 4.2   การป้องกันโรคติดต่อ 
  -  ในรอบปีมีผู้ติดเช้ือโรคไข้เลือดออก   จํานวน       4      ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิต) 
  -  ในรอบปีมีผู้ติดเช้ือไข้หวัดนก    จํานวน       -      ราย 
  -  ในรอบปีมีผู้ติดเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า   จํานวน       -      ราย   
  -  สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2554  จํานวน     792     ตัว 
  -  แมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2554  จํานวน      128     ตัว 

 4.3   การกีฬา 
  -   ลานกีฬาอเนกประสงค์ประจําตําบล  จํานวน  1  แห่ง 
  -   สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน(โรงเรียน)  จํานวน  4  แห่ง 

 4.4   การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  -   ผู้ประสานพลังแผ่นดินป้องกันยาเสพติด  จํานวน  275    คน 
  -   จํานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่    จํานวน   30   ราย 
  -   จํานวนผู้เข้ารับการบําบัดแล้ว  จํานวน     -   ราย 

  

5.    ด้านการศึกษา/วัฒนธรรม 
 5.1   สถานศึกษา 

  (1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา  4   แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)  ได้แก่ 

ช่ือโรงเรียน ที่ตั้ง 
จํานวน

บุคลากร
(คน) 

จํานวน
นักเรียน

(คน) 

จํานวน
ห้องเรียน

(ห้อง) 

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 
โรงเรียนบ้านทามจาน 
โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 
โรงเรียนบ้านหนองโสน 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก 
หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก 
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว 

15 
5 
7 
10 

158 
51 
83 
148 

11 
5 
8 
8 

รวม 37 440 32 
   

 **ข้อมูลด้านการศึกษา ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2555  
 

  (2)   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1 แห่ง 
  (3)   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร   1 แห่ง 
  (4)   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  11 แห่ง 

   (5)   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องอินเตอร์เน็ตตําบล  1 แห่ง 
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 5.2   ประชากรท่ีรู้หนังสือ 
  ประชากรอายุระหว่าง  15-60 ปีเต็ม สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้  คิดเป็นร้อยละ 100 
   (ข้อมูลจาก จปฐ. ปี พ.ศ.  2555) 
 

         5.3   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -   วัด / สํานักสงฆ์  11 แห่ง 
  -   ประเพณีทางศาสนา  กวนข้าวทิพย์   เทศน์มหาชาติ 

 

6.    ด้านสวัสดิการและการมีส่วนร่วมของชมุชน 
 6.1   สวัสดิการ 
 6.1.1  ผู้สูงอายุ 

  -   ผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร   จํานวน  596 คน  
  -   ผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว จํานวน  511    คน 
          (ที่เหลือไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพ) 

-   ผู้สูงอายุที่แจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 50 คน  
 6.2.2  ผู้พิการ 
  -   ผู้พิการในพื้นที่  จํานวน  123 คน  ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการแล้ว 123  คน 
  -   ผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุ จํานวน 35 คน 

-   ผู้พิการที่แจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 19 คน  
 6.2.3  ผู้ป่วยเอดส์ 
  -   ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 4  ราย  ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว 4  ราย 

 6.2   กลุ่มอาชีพในชุมชน 
  กลุ่มอาชีพในชุมชน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่
ท่ี 

ชื่อหมู่บ้าน จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/องค์กร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1 
 

หนองบัวโคก กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค 
กลุ่มสตรี 

ขนมนางเล็ด,พริกป่น 
น้ําอ้อยสด,ขนมดอกจอก 

2 
 

หนองลุมพุก กองทุนออมทรัพย์,กลุ่มพริกและข้าวโพด - 
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หมู่
ท่ี 

ชื่อหมู่บ้าน จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/องค์กร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3 หนองโสน กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มหมอนถัก 

หมอนถัก 

4 โกรกผักหวาน กองทุนพัฒนา,ฌาปณกิจ,กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มสตรี,กลุ่มส่งเสริมพืชไร่,กลุ่มฉางข้าว 

- 

5 ทามจาน กลุ่มออมทรัพย์,กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพด 
กลุ่มเห็ดฟาง,กลุ่มขนมคุกกี้,กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
กลุ่มเกษตรกร,กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 
กลุ่มสตรี 

ขนมคุกกี้ ขนมทองม้วน 
ขนมครองแครงกรอบ 
ผักปลอดสารพิษ 

6 หนองพง กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มเกษตรกร 

พริกป่น 

7 โสกรวก กลุ่มออมทรัพย์,กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม,ทอเสื่อกก 
กลุ่มสตรีกันกง,กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 

- 

8 หนองซึก กลุ่มทอเสื่อกก,กลุ่มรากไม้ประดิษฐ์ 
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ,กลุ่มน้ําตาลโบราณ 
กลุ่มปลูกพริก,กลุ่มออมทรัพย์ 

เสื่อกก รากไม้ประดิษฐ์ 
น้ําตาลโบราณ พริก 

9 หนองตะครอง กลุ่มเลี้ยงสุกร,กลุ่มทอเสื่อกก 
กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ 

- 

10 หนองตะไก้ กลุ่มทําขนมนางเล็ด 
กลุ่มทอเสื่อกก 

ขนมนางเล็ด 
เสื่อกก 

11 ห้วยดอนยาว กลุ่มออมทรัพย์,กลุ่มทอเสื่อกก 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
กลุ่มเพาะเห็ดฟาง,กลุ่มข้าวหอมมะลิ 

เห็ดนางฟ้า 

 
6.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  -  สถานีตํารวจ  1 แห่ง (ในเขตเทศบาล) 
   -  สถานีดับเพลิง 1 แห่ง (ในเขตเทศบาล) 
   -   ถังดับเพลิงประจําหมู่บ้าน จํานวน  11 แห่ง 

-   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน 77   คน 
-   ตํารวจบ้าน      จํานวน 55 คน 
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-   คณะกรรมการภัยธรรมชาติ จํานวน  55 คน 
-   กู้ชีพ อบต.หนองบัวโคก  จํานวน  10 คน 
 

7.   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 7.1   ทรัพยากรดิน 

ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายสภาพพื้นที่ดินเป็นที่ราบสูง เหมาะสําหรับทําการเกษตรประเภท
ต้องการน้ําน้อย  เนื่องจากเก็บกักน้ําไมไ่ด้ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย พริก และข้าวโพด ส่วนที่ราบลุ่มเหมาะ
สําหรับทํานา 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
-   ที่สาธารณะในเขต อบต.   30 แห่ง  มีพื้นที่   475  ไร่ 59  ตารางวา 

  -   พื้นที่สําหรับใช้ในการเกษตร  33,955    ไร่   
  -   พื้นที่สําหรับสร้างที่อยู่อาศัย  24,170    ไร่ 

 
7.2  ทรัพยากรนํ้า 

 น้ําที่ใช้ในการอุปโภค-บรโิภคจะเป็นน้ําฝนและน้ําประปา แหล่งเก็บกักน้ําที่สําคัญองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองบัวโคก  คือ  ห้วยลําอินทร์ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้งได้        

          
 7.3  ทรัพยากรป่าไม้ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบ
ลุ่มจึงมีทรัพยากรป่าไม้เพียงเล็กน้อย 
 

7.4   การจัดการสภาพแวดล้อม 
  -   สถานที่ทิ้งขยะ จํานวนพื้นที่   8      ไร่  อยูใ่นหมู่ที่     11   
  -   ถังขยะในชุมชน  จํานวน 510 ถัง 
   -   ปริมาณการจัดเก็บขยะ 0.5 ตัน/วัน 
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8.   ด้านการเมือง – การบริหาร 
 8.1  โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มีการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13. การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปรอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 

8.2   ด้านการเมือง/การบริหาร/ประชากร 
     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย คือ 
    - ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย   

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน    1  คน 
   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน    2  คน 
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จํานวน  1  คน 
  - ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    ประกอบด้วย 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน    1  คน 
   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน     1  คน 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน    1  คน 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   19  คน 
   ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2552 
   หมดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  5  กันยายน  พ.ศ.  2556 

 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  การเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกครั้งล่าสุด 
เมื่อวันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2552  เป็นดังนี้ 
   ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,450 คน 
   จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,627 คน 
   คิดเป็นร้อยละ      76.14     ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 
   จํานวนบัตรเสีย    201 บัตร คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 
   จํานวนบัตรไม่ลงคะแนน 85 บัตร 
   คิดเป็นร้อยละ  3.23  ของบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 
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 ท้องถ่ินอื่นในตําบล 

- จํานวนเทศบาล  1  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 
  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล   
   

                  ป ีพ.ศ. 
  รายการ 

2551 2552 2553 2554 

รายได้จัดเก็บเอง 653,507.67 630,728.82 645,761.54 775,342.08 

รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ 7,553,321.47 7,806,799.42 10,949,072.81 9,739,154.50 

รวมรายได้ไม่รวมเงิน
อุดหนุน 

8,206,829.14 8,437,528.24 11,594,834.35 10,514,496.58 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9,131,803.43 8,926,520.04 7,521,362.00 5,780,132.00 

 
รวมเงินรายได้ 

 
17,338,632.57 

 
17,364,048.28 

 
19,116,196.35 

 
16,294,628.58 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
โดยระบุวัตถุประสงค์ 

2,150,015.90 470,880.00 4,169,000.00 3,903,540.00 

 
9.   ศักยภาพในตําบล 
 9.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
     1. จํานวนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล  22   อัตรา ดังนี้ 

1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1   อัตรา 
         ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 8 อัตรา ได้แก่ 

1) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1   อัตรา 
2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จํานวน 1   อัตรา 
3) เจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1   อัตรา 
4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1   อัตรา 
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1   อัตรา 
6) นักการภารโรง    จํานวน  1   อัตรา 
7) คนงานทั่วไป    จํานวน  2   อัตรา 
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         ตําแหน่งในส่วนการคลัง   5  อัตรา 

1) หัวหน้าส่วนการคลัง   จํานวน 1   อัตรา 
2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1   อัตรา 
3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1   อัตรา 
4) เจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน 1   อัตรา  
5)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1   อัตรา 

         ตําแหน่งในส่วนโยธา  3  อัตรา 
1) ช่างโยธา    จํานวน 1   อัตรา 
2) ผู้ช่วยช่างโยธา   จํานวน 1   อัตรา 
3) คนงานทั่วไป   จํานวน 1   อัตรา 

         ตําแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4  อัตรา 
1) นักวิชาการศึกษา   จํานวน  1   อัตรา 
2) ผู้ดูแลเด็ก    จํานวน  2  อัตรา 
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จํานวน   1  อัตรา 

         ตําแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม  1  อัตรา 
1) นักพัฒนาชุมชน   จํานวน  1   อัตรา 

 2.  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
         มัธยมศึกษา 2   คน 

         อาชีวศึกษา 5   คน 
         ปริญญาตรี 11  คน 
         สูงกว่าปริญญาตรี  4  คน 
 

9.2  จุดเด่นของพื้นท่ี  (ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาตําบล) 
ตําบลหนองบัวโคกเป็นตําบลที่มีพื้นที่ไมใ่หญ่มาก  ลักษณะที่ตั้งเป็นแนวยาวเรียบตามแนว

พื้นที่ของตําบล แต่ละหมู่บ้านตั้งอยูไ่ม่ห่างไกลกันนัก  จึงทําให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านสะดวกรวดเร็ว 
และสะดวกต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ  ในด้านแหล่งน้ําสําหรับใช้อุปโภค บริโภคมีเพียงพอ   แต่ยังขาด
แหล่งน้ําสําหรับใช้ในการเกษตร  ถ้ามีการขุดลอกลําห้วยที่ตื้นเขินให้สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการเกษตร
ได้ก็จะเป็นการดียิ่งที่เกษตรกรจะปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกสามป ี(พ.ศ.  2554-2556) 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ว่นตําบลหนองบัวโคกสามปี 

ประจําปี 2554 ท่ีผ่านมา เน้นการสร้างความเจริญ และความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถ่ิน แยกตามยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและท่อระบายนํ้า 

 

 

 

ลําดับ โครงการ 
รายละเอียดของ

โครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย  

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ  

1 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. กว้าง 0.80 ม. ยาว 88 ม. ตามข้อบัญญัติฯ 100,000 ม.2 1 แห่ง  

  หมู่ท่ี 2  หนา 20 ม.          
              

 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. เงินสํารองจ่าย 56,000 ม.1 ถนน 1 สาย  

  เข้าพ้ืนท่ีการเกษตรสายหนองบัวโคก- ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.          

  ชลประทาน หมู่ท่ี 1            

3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. เงินสํารองจ่าย 58,000 ม.2 ถนน 1 สาย  

  การเกษตร(สายหลักสอง) หมู่ท่ี 2 เกรดปรับผิวเฉลี่ย 0.15 ม.          
               

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. เงินสํารองจ่าย 15,000 ม.5 ถนน 1 สาย  

  สายหนองขาม-ทามจาน หมู่ท่ี 5            

               

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 6 ม.ยาว 1,076 ม. เงินสํารองจ่าย 18,000 ม.7 ถนน 1 สาย  

  สายโสกรวก-โนนนาดี หมู่ท่ี 7            

               

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 
ม. เงินสํารองจ่าย 24,000 ม.7 ถนน 1 สาย  

  ภายในหมู่บ้านหนองซึก-โนนนาด ี            

  หมู่ท่ี 7            

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 8 ม. ยาว 3,000 ม. เงินสํารองจ่าย 17,840 ม.6 ถนน 1 สาย  

  สายหนองพง-สระสี่เหลี่ยม หมู่ท่ี 6 ท่อ คสล. 8 ท่อน จ่ายขาดเงินสะสม 17,960      

               

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง ซ่อมแซมจุดท่ีชํารุด 3 จุด จ่ายขาดเงินสะสม 75,500 ม.3 ถนน 1 สาย  

  สายหนองง้ิว-หนองนํ้าขุ่น หมู่ท่ี 3 พร้อมวางท่อ คสล.          
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลยีบ 
จุดท่ี1 กว้าง 6 ม. ยาว 20 
ม. 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 19,000 ม.3 ถนน 1 สาย 

  คันคูห้วยลําอินทร์(บริเวณนานาย จุดท่ี 2 กว้าง 3 ม. ยาว 7 ม.         
  สมศักดิ์ สังข์สูงเนิน) หมู่ท่ี 3           

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลยีบ กว้าง 4 ม.ยาว 70 ม. หนา 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 38,500 ม.3 ถนน 1 สาย 
  คันคูห้วยลําอินทร์(บริเวณนานาย 2 ม.         
  โขน กล้ามสันเทียะ) หมู่ท่ี 3           

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง ซ่อมแซมจุดท่ีชํารุด 4 จุด 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 92,000 ม.8 ถนน 1 สาย 
  เข้าพ้ืนท่ีการเกษตรสายหนองซึกโสก           
  คร้อ-คุ้มขันติวิไล หมู่ท่ี 8           

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 5 ม.ลึกเฉลี่ย 1 ม. 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 32,000 ม.8 ถนน 1 สาย 
  เข้าพ้ืนท่ีการเกษตรสายหนองซึก- ยาว 50 ม.       
  คูเมืองโสกคร้อ หมู่ท่ี 8           

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 5 ม.ยาว 25 ม. 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 8,100 ม.4-5 ถนน 1 สาย 
  เลียบห้วยลําอินทร์ หมู่ท่ี 4-บ้านทาม หนา 0.15 ม.       
  จาน หมู่ท่ี 5           

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 3,100 ม.4-5 ถนน 1 สาย 
  เลียบห้วยลําอินทร์ หมู่ท่ี 4-สาย         
  หนองขาม หมู่ท่ี 5           

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 6 ม.ยาว 100 ม.  
จ่ายขาดเงิน

สะสม 20,000 ม.2 ถนน 1 สาย 
  เข้าพ้ืนท่ีการเกษตรสายหนองลุมพุก- หนา 0.20 ม.       
  หนองนํ้าขุ่น หมู่ท่ี 2           

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 4 ม.ลึก 1 ม.ยาว 6 ม.  
จ่ายขาดเงิน

สะสม 33,000 ม.11 ถนน 1 สาย 
  เข้าพ้ืนท่ีการเกษตรสายหนองประดู่         
  หมู่ท่ี 11           

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง กว้าง 4 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 25,000 ม.11 ถนน 1 สาย 
  สายหนองตาลเสี้ยน หมู่ท่ี 11 ยาว 600 ม.       

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย กว้าง 5 ม.ยาว 3,120 ม. ตามข้อบัญญัติ 83,000 ม.8 ถนน 1 สาย 
  หนองซึก-คุ้มขันติวิลัย หนา 0.10 ม.(เป็นบางช่วง) ค่าวัสดุก่อสร้าง       

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย กว้าง 6 ม. หนา 0.10 ม. ตามข้อบัญญัติ 17,000 ม.5-3 ถนน 1 สาย 
  บ้านทามจาน-หนองโสน ยาว 175 ม. ค่าวัสดุก่อสร้าง       
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1.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน    
1.2   แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์ 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย  

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ  

1 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามข้อบัญญัติฯ 34,100 ม.1-11 11 หมู่บ้าน  

  สาธารณะภายในตําบลหนองบัวโคก ตามจุดท่ีชํารดุ          

 
1.   +,�-.��&�#   ก������������������������������� 
1.3   ��	��!ก���� ��   �������������ก !�"�#$�$����%&'%��(��������ก�)���$���*+#����*�,+�������������-�$���� 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรต ิ ปลูกต้นไม้บรเิวณท่ีสาธารณะ ตามข้อบัญญัติฯ 30,000 
วัดป่าสุทธิ

โกศล 1 แห่ง 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           

 
1.   +,�-.��&�#   ก�������������������������������    

1.4   ��	��!ก���� ��   "��."�&�%&'/������*�,+���*+#%�.%&��+��0/�� ��ก������������(���&ก/�%���� 
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะใน เป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ตามข้อบัญญัติฯ 240,000 ม.1-11 11 หมู่บ้าน 
  พ้ืนท่ี อบต.หนองบัวโคก ในพ้ืนท่ี         

2 โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยบรเิวณ ฝังกลบขยะท่ีบ่อขยะ ตามข้อบัญญัติฯ 32,000 บ่อขยะของ 1 ครั้ง 
  บ่อขยะ อบต.หนองบัวโคก       อบต.   

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ  ปรับพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร ตามข้อบัญญัติฯ 100,000 สนง.อบต. 1 แห่ง 
  อาคารสํานักงาน อบต.หนองบัวโคก สํานักงาน อบต.(แห่งใหม่)   แห่งใหม่   
  แห่งใหม่           

 
1.   +,�-.��&�#   ก�������������������������������    
1.5   ��	��!ก���� ��   ��������ก��ก������1���� ����)���"�#��'� *+#/���"233�����-��� 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าว สนับสนุนการจัดกิจกรรม ตามข้อบัญญัติฯ 5,000 วัดป่า 1 แห่ง 
  ทิพย์ ในงานประเพณ ี     สุทธิโกศล   
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ลําดับ โครงการ 
รายละเอียดของ

โครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาเน่ืองใน ตามข้อบัญญัต ิ 12,980 วัดในพ้ืนท่ี  วัด 11 แห่ง 
  ถวายเทียนพรรษา โอกาสวันเข้าพรรษา     11 แห่ง   

3 โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามข้อบัญญัติฯ 75,000 ร.ร.หนอง 
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

  และวันผูสู้งอาย ุ       ลุมพุก 200 คน 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธี  -ค่าใช่จ่ายจัดงานวันพ่อฯ ตามข้อบัญญัติฯ 42,495 อบต.  1 ครั้ง/ปี 
     -ค่าใช่จ่ายจัดงานวันแม่ฯ   49,000    1 ครั้ง/ปี 

 

2.   +,�-.��&�#   ก��������1�04ก��4����ก    

2.1   ��	��!ก���� ��   ���.��&� !�$&�$���ก�����ก+&�� ���"*..����5 

ลําดับ โครงการ 
รายละเอียดของ

โครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบล สนับสนุนการจัดงานวัน ตามข้อบัญญัติฯ 20,000 อําเภอจัตุรัส กลุ่มสตร ี
  ตําบลหนองบัวโคก สตรสีากล       ตําบล 

2 โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณกู้ยืม เงินอุดหนุน 1,100,000   กลุ่มเกษตรกร 11 หมู่บ้าน 
    โครงการเศรษฐกิจชุมชน เฉพาะกิจ   11 หมู่บ้าน   

 

3.   +,�-.��&�#   ก���������������*+#�������+%��6+6+�����ก���ก0��    

3.3   ��	��!ก���� ��   ������#..$+"�#���*+#*!+���7����������.��&�ก��6+��/�%ก���ก0�� 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายดินฝัง กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. เงินสํารองจ่าย 9,800 ม.2 1 แห่ง 
  ท่อลอดและคันคูฝังท่อลอดหน้าฝาย  ลึก 3 ม.       
  (บริเวณนานายเจียม ขาวนวล) ม. 2           

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทํานบดิน จุดท่ี 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว เงินสํารองจ่าย 78,000 ม.7 1 แห่ง 
  ฝังท่อลอดทางข้ามห้วยโสกรวก 7 ม. ลึก 2.50 ม.         
  (บริเวณสระประปาและหลังวัด จุดท่ี 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว         
  โสกรวก) หมู่ท่ี 7 7 ม. ลึก 3 ม.         

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายข้าม กว้าง 2 ม. ยาว 2 ม. จ่ายขาดเงิน 4,800 ม.4 1 แห่ง 
  ห้วยลําอินทร์บริเวณนานายลอง หนา 1 ม.  สะสม     

  หมู่ท่ี 4           

4 โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลําอินทร์ กว้าง 4 ม. ยาว 57 ม. จ่ายขาดเงิน 32,000 ม.3 1 แห่ง 
  บริเวณนานายสาํลี ไชยสงคราม ม.3 หนา 2.50 ม.  สะสม     

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการ ขุดเจาะบ่อบาดาล อบจ.  - พ้ืนท่ีตําบล 4 แห่ง 
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3.   +,�-.��&�#   ก���������������*+#�������+%��6+6+�����ก���ก0��    

3.4   ��	��!ก���� ��   �������ก0#(���ก0��ก� !���%������%��������- �ก���������%8�8+��ก���ก0�� 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนท่ี ร่วมกิจกรรมคลินิคเกษตร ตามข้อบัญญัติฯ 10,000 อําเภอจัตรุัส กก.ศูนย์ 

            ถ่ายทอดฯ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน จัดอบรม สาธิตการป้องกัน ตามข้อบัญญัติฯ 30,000 อบต. โดย 
เกษตรกร  
ม.1-11 

  และกําจัดศัตรูพืช กําจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกร     กก.ศูนย์ จํานวน  

          ถ่ายทอดฯ 120 คน 

3 
โครงการป้องกันโรคระบาดในสตัว์
โค-กระบือ แจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรค สนง.ปศุสัตว์  - ม.1-11 เกษตรกร  

  ปากเท้าเป่ือยในโค กระบือ  อําเภอจัตรุัส     11หมู่บ้าน 

    ให้กับเกษตรกร         
 

 
 

4.   +,�-.��&�#   ก�������%� %&'/��$���� *+#%����(��*(9�(��$&�$�     
4.1   ��	��!ก���� ��  ก�������.&%+�ก�     

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน ตามข้อบัญญัต ิ 109,110 อบต. ผู้บริหาร 
  ภาพในการบริหารและปฏิบัติงาน การอบรมของผู้บริหาร        พนักงานฯ 
    สมาชิกสภา พนักงานฯ       สมาชิกสภาฯ 

2 เงินช่วยเหลือการศึกษา ผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ระดับ ตามข้อบัญญัต ิ 21,400 อบต. 1 คน 
  สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ปริญญาตรี ปริญญาโท       (ตามประกาศ 

  และพนักงานจ้าง         ผู้ได้รับทุน) 

3 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ จ่ายสมทบตามระเบียบฯ ตามข้อบัญญัต ิ 85,000 อบต. 1 ครั้ง/ปี 
  ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน           

 
4.   �&�)1����<   ก�������%� %&'/��$���� *+#%����(��*(9�(��$&�$�    
4.2   *�����ก�������  ก���������������ก��1�ก0� 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม ตามข้อบัญญัติฯ 20,000 
โรงเรียนใน

พ้ืนท่ี 4 แห่ง 
              

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา 
จัดซ้ือนมให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์ เงินอุดหนุนท่ัวไป 38,539.71 

ศูนย์ฯเด็ก
เล็ก 1 แห่ง 

  เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก         



 26  

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

3 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จัดซ้ือนมให้กับเด็กนักเรยีน เงินอุดหนุนท่ัวไป 803,196.45 ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

    ระดับอนุบาล-ประถม 4     เด็กเล็ก    

4 โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้ จ้างเหมาจัดทําอาหารกลาง เงินอุดหนุนท่ัวไป 103,389 ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

  กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันให้กับเด็กเล็ก      เด็กเล็ก   

5 โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้ อุดหนุนโรงเรียนในโครงการ เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,159,600 โรงเรียน 4 แห่ง 
  กับเด็กนักเรยีนในโรงเรียน อาหารกลางวันโรงเรียน     ในพ้ืนท่ี   

6 ค่าไฟฟ้าศูน์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย ์ ตามข้อบัญญัต ิ 606.21 ศูนย์ฯ 1 แห่ง 
     พัฒนาเด็กเล็ก      เด็กเล็ก   

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษาให้กับ จัดซ้ือวัสดุการศึกษาให้กับ ตามข้อบัญญัต ิ 22,750 ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กในศูนย์ฯ อุดหนุนเฉพาะกิจ 9,900 เด็กเล็ก    

8 ค่าจ้างช่ัวคราวพนักงานจ้าง  เป็นค่าจ้างรายเดือน อุดหนุนเฉพาะกิจ 98,720 ศูนย์ฯ 1 แห่ง 
  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก       เด็กเล็ก    

9 ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก ทุนการศึกษาสําหรับผู้ขอรับ อุดหนุนเฉพาะกิจ 40,000 ผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
    ทุนศึกษาต่อ         

10 โครงการจัดประชุมผู้ปกครองและ เพ่ือพบปะผู้ปกครองและร่วม ตามข้อบัญญัติฯ 2,475 ศูนย์พัฒนา 2 ครั้ง/ปี 
  จัดทําแผนการศึกษา จัดทําแผนการศึกษา      เด็กเล็ก   

 
4.   �&�)1����<   ก�������%� %&'/��$���� *+#%����(��*(9�(��$&�$�     
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา เงินอุดหนุน 110,000 ศสมช.  11 แห่ง 
  ประจําหมู่บ้านในเขต อบต. สาธารณสุขมูลฐาน เฉพาะกิจ    ม.1-11   
  หนองบัวโคก           

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรค จัดซ้ือสารเคม ีค่าดําเนินการ  -ตามข้อบัญญตัิฯ 22,629 พ้ืนท่ีเสี่ยง 11 หมู่บ้าน 
  ไข้เลือดออก ฉีดพ่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์  -งบ สปสช. 100,000 ต่อโรค   

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสตัว์ ตามข้อบัญญัติฯ 41,960 ม.1-11 11 หมู่บ้าน 
  พิษสุนัขบ้า           

4 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพใน เพ่ือสมทบกองทุน ตามข้อบัญญัติฯ 51,516 
กองทุน

หลักประกัน 1 ครั้ง/ปี 
  ระดับท้องถ่ิน หลักประกันสุขภาพฯ     อบต.   

5 โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแล จัดอบรมแกนนําเครือข่าย งบ สปสช. 7,700 รพ.สต. อสม.33 คน 
  สุขภาพจิตในชุมชน สุขภาพจิตในชุมชน     หนองบัวโคก   

6 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน อบรบผู้นําชุมชน อสม. งบ สปสช. 12,400 รพ.สต. 33 คน 
  นวัตกรรมสุขภาพชุมชนต้นแบบ แกนนําชุมชน ภาคีต่างๆ     หนองบัวโคก   
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

7 โครงการเทิดพระเกียรติสายใยรัก ให้ความรู้แม่และเด็ก จัด งบ สปสช. 14,300 รพ.สต. 
สตรีหลัง
คลอด 

  แห่งครอบครัว พัฒนาการดเีริม่ท่ี ประกวดพัฒนาการเด็กแรก     หนองบัวโคก 33 คน 

  นมแม ่ เกิด ตรวจหลังคลอด         

8 โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตร ี ออกบริการตรวจมะเร็ง งบ สปสช. 11,300 รพ.สต. สตรีเป้าหมาย 

  ไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม ให้ความรู้การป้องกันโรค     หนองบัวโคก 660 คน 
  และมะเร็งปากมดลูก           

9 โครงการสนองนํ้าพระทัยในหลวง จัดกิจกรรมคัดกรองค้นหา งบ สปสช. 13,000 รพ.สต. ประชากรอาย ุ 

  ห่วงใยสุขภาพประชาชน คัดกรอง โรคเบาหวาน ความดัน     หนองบัวโคก 35 ปีขึ้นไป 

  หลอดเลือดดี ชีวีสดใส โรคหัวใจและหลอดเลือด        2,466 คน 

10  โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร อบรมผู้ประกอบการร้าน งบ สปสช. 10,000 รพ.สต. ร้านอาหาร 
  และโภชนาการ อาหาร จัดประกวดแผง     หนองบัวโคก ในพ้ืนท่ี  

    จําหน่ายอาหาร       24 แห่ง  

11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายฯ งบ สปสช. 11,400 รพ.สต. เครือข่าย 

  
ทีมสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็วและ 
ตําบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 

ระดับหมู่บ้าน/ตําบล จัดทํา
แผนรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 

  หนองบัวโคก 38 คน 

       

12 
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรค
ด้านทันตกรรมสาํหรับเด็กปฐมวัย  

ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 
ทาฟลูออไรด์วานิช  กิจกรรม งบ สปสช. 8,900 รพ.สต. เด็กในศูนย์ฯ 

  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แปรงฟันหลังอาหารในเด็ก     หนองบัวโคก เด็กเล็ก 40 คน 
  

  
        

13 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก งบ สปสช. 11,000 รพ.สต.  นักเรียนกลุ่ม 

  พฤติกรรมเส่ียงต่อการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น นักเรียนกลุม่เป้าหมาย     หนองบัวโคก  เป้าหมาย 50 คน 
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน จัดชุด อปพร. อํานวยความ   ตามข้อบัญญตัิฯ 29,400 
จุดตรวจ
ต่างๆ อปพร.  

  ศูนย์ อปพร. อบต.หนองบัวโคก สะดวก รักษาความสงบ     ในพ้ืนท่ี 70 นาย 
    เรียบร้อย         

2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล จ่ายขาดเงินสะสม 29,275 ถนนสายสําคัญ จัดต้ังจุดตรวจ 
 ในช่วงเทศกาล ตามถนนสายรองในพ้ืนท่ี   ในพ้ืนท่ี      ในพื้นท่ี 7 จุด 

 

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย  -  - ปภ.อําเภอ 5 คน 
          จัตุรสั   

4 โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร ้ ช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ ตามข้อบัญญัติฯ 2,990 ม.6 ,ม.8 2 ครัวเรือน 
  ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี ผู้ประสบปัญหา         
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

5 โครงการต้านภัยหนาว อบต. แจกผ้าห่มกันหนาวให้กับ จ่ายขาดเงินสะสม 30,000 ม.1-11 125  
  หนองบัวโคก ผู้ประสบภยั ยากจน        ครัวเรือน 

6 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอาย ุ จัดซ้ือวัสดซุ่อมแซมบ้านให้ ตามข้อบัญญัติฯ 50,000 10 หมู่บ้าน 10  
  และผูย้ากไร ้ กับผู้ยากไร ้        ครัวเรือน 

7 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพให้กับ จ่ายเบ้ียยังชีพสําหรับผุ้สูง เงินอุดหนุน 3,084,000 ม.1-11 เบ้ียยังชีพผู้ 

  ผู้สูงอายุในเขต อบต. อายุตามสิทธิ เฉพาะกิจ     สูงอายุในเขต  

            อบต. 520 ราย 

8 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพคน จ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้พิการ เงินอุดหนุนท่ัวไป 526,500 ผู้พิการ เบ้ียยังชีพผู้ 

  พิการ       ในพ้ืนท่ี  พิการ 89 ราย 

9 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ จ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วย เงินอุดหนุน 24,000 ผู้ป่วยเอดส ์
เบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วย 

  ผู้ป่วยเอดส ์ เอดส ์ เฉพาะกิจ   ในพ้ืนท่ี 4 ราย 

10 
โครงการจัดหารถเข็น/รถโยก
สําหรับคนพิการ ขอรับสนับสนุนจากหน่วย  -ศูนย์พัฒนาสังคม   - ผู้พิการ ม.4 1 ราย 

  งานราชการ หน่วยท่ี 10       
       -พัฒนาสังคมฯ  - ผู้พิการ  1 ราย 
      จังหวัดชัยภูมิ   ม.11    

       -สปสช.จังหวัด  - 
ผู้พิการใน

พื้นท่ี 14 ราย 

11 โครงการจัดหาเครื่องมือช่วยเหลือ ขอรับการสนับสนุนไม้เท้า  -สปสช.จังหวัด  - ผู้พิการใน 10 ราย 
  ผู้พิการ ช่วยคนพิการ     พ้ืนท่ี    
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขัน ตามข้อบัญญัติฯ 84,970 เพ่ือความ 
ค่าใช้จ่าย
ร่วม 

  ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด กีฬา     สามัคคีของ การแข่งขัน 
          อปท.   

2 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนตําบลหนองบัวโคก ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน ตามข้อบัญญัติฯ 50,000 โรงเรียน 

เด็กและ
เยาวชน 

      
บ้านทาม
จาน 

ร่วมแข่งขัน
กีฬา 

              

3 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา อุดหนุนจังหวัดชัยภูม ิ ตามข้อบัญญัติฯ 14,000 จังหวัด 1 แห่ง 
  ฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 6        ชัยภูมิ   
  จังหวัดชัยภูม ิ           
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ค้นหาผู้เก่ียวข้องกับยา  -  - ม.1-11 ชุดปฏิบัติการ  

  ยาเสพตดิ ปี 2554 เสพติด         ตําบล,อําเภอ 

2 โครงการครอบครัวอบอุ่น ห่างไกล จัดอบรมให้ความรู้ สร้าง งบฯ พมจ.ชัยภูม ิ 20,000 ม.1-11 เป้าหมาย  
  ยาเสพตดิ ประจําปี 2554 ความเข้าใจในครอบครัว       100 คน 

 
5.   �&�)1����<   ก������������ก��.��!��ก��ก��.�����������,�    
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 
1 โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามข้อบัญญัต ิ  - ม.1-11 11 หมู่บ้าน 

  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา อบต. นําข้อมูลมาประกอบการจัด   (จากโครงการ     
    ทําแผนพัฒนา อบต.    อบต.เคล่ือนท่ี)     

2 โครงการเวทีประชาคมทบทวน ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามข้อบัญญัต ิ 20,000 อบต. ก.ก.หมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาหมู่บ้าน ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน       80 คน 

3 โครงการรณรงค์ ประชาสมัพันธ์  รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ ตามข้อบัญญัต ิ งบเลือกตั้ง ม.11 ผู้มีสิทธิ 

  ให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกตั้ง เก่ียวกับการเลือกตั้ง        เลือกต้ัง 

  สมาชิกสภา อบต.         หมู่ท่ี 11  
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ ค่าเช่าพ้ืนท่ีระบบเครือข่าย ตามข้อบัญญัติฯ 10,000 อบต. 1 แห่ง 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ(อินเตอรเ์น็ต อินเตอร์เน็ต         
  ตําบล)           

2 โครงการจัดทํารายงานกิจกรรม จัทํารายงานเผยแพร่กิจกรรม  -  - อบต. 1 ครั้ง/ปี 
  ประจําปี ประจําปี ของ อบต.         
              

3 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์/ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร ตามข้อบัญญัติฯ 43,440 อบต. 1 ฉบับ/วัน 
  วารสารประจําหมู่บ้าน ประจําสํานักงาน อบต.     ม.1-11 จํานวน 12  
    และหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน       แห่ง 
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย ์ อุดหนุน อบต.บ้านขาม ตามข้อบัญญัติฯ 20,000 ศูนย์ข้อมูลฯ 1 แห่ง 
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ    อําเภอ  
  จัดจ้างของอปท.    จัตุรสั  

 
5.   +,�-.��&�#   ก������������ก��.��!��ก��ก��.�����������,�    
5.3   ��	��!ก���� ��   ก�������ก������� ก��.��!�� 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหล่งท่ีมา งบประมาณ สถานท่ี หน่วย 

    กิจกรรม งบประมาณ   ดําเนินการ ดําเนินการ 

1 โครงการจัดประชุมบูรณาการ การ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ตามข้อบัญญัติฯ 37,000 อบต. 12 ครั้ง/ปี 

  
ทํางานร่วมกันระหว่างกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ ประจําเดือน     ส่วนราชการ   

  ในพ้ืนท่ี       หมู่บ้าน   

2 
โครงการออกบริการ  
 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพบปะ ตามข้อบัญญัติฯ 19,800 ม.1-11 11 หมู่บ้าน 

   อบต.เคลื่อนท่ี และให้บริการประชาชน         

3 โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผน ตามข้อบัญญัติฯ 16,425 อบต. ปีละ 1 ครั้ง 
  พัฒนา อบต.           

4 โครงการจัดเก็บข้อมลู จปฐ. ค่าจ้างสํารวจ จัดเก็บ ตามข้อบัญญัติฯ 12,360 ม.1-11 11 หมู่บ้าน 
  ในเขต อบต. และประมวลผลข้อมูล         

5 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีทําการ  ก่อสร้างอาคารสํานักงาน ตามข้อบัญญัติฯ 1,000,000 อบต.  อาคารสํานักงาน 

  อบต.หนองบัวโคก (ระยะท่ี 2) อบต.(แห่งใหม่)  จ่ายขาดเงินสะสม 2,262,400   1 หลัง 
              

6 จัดซ้ือครภุัณฑ์สํารวจ เทปวัดระยะ จัดซ้ือเทปวัดระยะเพ่ือใช้ ตามข้อบัญญัติฯ 8,500 อบต. เทปวัดระยะ 
    ในงานสํารวจ       1 ชุด 

7 ครุภณัฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ใช้ในงาน อนุมัติสภาฯ 15,000 อบต. เครื่องพิมพ์ 
  ขนาด A3 พิมพ์แบบก่อสร้าง       1 เครื่อง 

8 ครุภณัฑ์รถยนต์ดเีซล จัดซ้ือรถยนต์เพ่ือใช้ในการ ตามข้อบัญญัติฯ 745,000 อบต. รถยนต์  
    ติดต่อราชการ        1 คัน 

9 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม ตามข้อบัญญัติฯ 62,144 ม.11   สมาชิกสภาฯ 
  อบต.หนองบัวโคก (ซ่อม) สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11       1 คน 
              

10 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล จัดอบรม ศึกษาดูงาน โอนตั้งจ่ายใหม ่ 239,983 อบต. เป้าหมาย 

  organization development บุคลากรของ อบต.       46 คน 
   (กระบวนการ OD) ประจําปี 2554           
  

 
          

11 โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันฯ ค่าจ้างสถาบันเพ่ือสาํรวจ โอนตั้งจ่ายใหม ่ 15,000 ม.1-11 11 หมู่บ้าน 
  เพ่ือดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความพึงพอใจต่อการให้         
  ของประชาชนผู้รับบริการ บริการของ อบต.         
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สรุปผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ. 2554-2556) 

  จํานวน จํานวน   จํานวน จํานวน   

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการท่ี ร้อยละ งบประมาณ งบประมาณท่ี ร้อยละ 

  ในแผน ดําเนินการจริง   ในแผน ดําเนินการจริง   

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 42 28      3,498,650      1,374,575    

อย่างย่ังยืน             

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 11 2   
     

1,420,000       1,120,000    

ฐานราก             

3. การพัฒนาส่งเสริมและ 9 8   
    

1,370,000         164,600    

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร             

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 70 42   
    

8,045,000     6,885,926    

ความเข้มแข็งของชุมชน             

5. การเสริมสร้างการบริหาร 16 18   
    

5,025,000      4,527,000    

กิจการท่ีด ี             

รวม 148 98 66.22  19,358,650      14,072,101  72.69 
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ส่วนท่ี 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ได้กําหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณใ์นอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ดังนี้ 
  อบต.หนองบัวโคก มุ่งเน้น 

  “สาธารณูปโภคเพียงพอ   เกษตรก้าวหน้า เลิศล้ําธรรมาภิบาล 
  บูรณาการชุมชนเข้มแข็ง สู่คุณภาพชีวิตดี บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา จํานวน 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการสาธารณะอํานวยความสะดวกกับประชาชนอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าหมาย 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ฯลฯ อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

2. ปรับปรุงภูมิทัศนใ์นเขต อบต.ให้ร่มรื่นสวยงาม รวมทั้งสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณไีทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา 
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์ 
3. ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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4. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา 
2. ปริมาณการขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
4. จํานวนกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
สร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมการผลิตเพื่อบรโิภคอย่างเพียงพอภายในชุมชน  
สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมบทบาทของสตรใีนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนําไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน 
 เป้าหมาย 

1. เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้แก่ชุมชน 
3. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สนับสนุนบทบาทของสตรใีนการพัฒนาชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ  
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนกลุ่มอาชีพที่ทํากิจกรรมต่างๆ  
2. จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดใ้นการประกอบอาชีพเสริม 
3. จํานวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพึ่งตนเองได้ 

 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ  ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการ และ 
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การตลาด การสร้างมูลค่าของวัตถุดิบการเกษตรในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าหมาย 

1. เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
2. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร 
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
3. ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนแหล่งน้ําที่ขุดลอกหรือพัฒนาระบบชลประทาน 
2. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ 
3. จํานวนเกษตรกรที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์แทนการใช้วิธีทางเคมี 
4. จํานวนครัวเรือนที่มีรายได้และลดรายจ่ายในการประกอบอาชีพการเกษตร 

 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ยากจน ด้อยโอกาส คนชรา 
ผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 เป้าหมาย 

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม 
อารมณ์ มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ นําไปสู่การเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

2. ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชน/หมู่บ้าน แบบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
3. สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาบุคลากร 
2. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
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4. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน 
5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
6. การสร้างสรรค์สังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนประชากรและหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา 
2. จํานวนประชากรที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 
3. จํานวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี 
4. ผู้ยากจน พิการ ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
5. ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

 

5.   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างจิตสํานึกในสิทธิ หน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน เสริมสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 
รวมทั้งการบริหารงานที่ยึดหลักการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการ การ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

เป้าหมาย    
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาตรงตามความ

ต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานมีความโปร่งใส ขจัดเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อ

จัดจ้างต่างๆ ของ อบต.  มีระบบตรวจสอบการบริหารงบประมาณโดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม รณรงค์ ให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบและร่วมตรวจสอบได้ 
3. การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
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3. จํานวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้น 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. 
5. บุคลากรยึดหลักการปฏิบัติงานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการของท้องถิ่น 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

วิสัยทัศน์ 
อปท.ชัยภูมิ  บูรณาการพัฒนา  เพิ่มมูลค่าเกษตรกรรม 

วัฒนธรรม  การศึกษา  กีฬาล้ําเลิศ  
เมืองน่าอยู่  อู่พลังงานทดแทน  แดนแหล่งท่องเที่ยว 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการลงทุน  ของเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมการเกษตร  ให้
เป็นฐานในการสร้างงานและกระจายรายได้  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม  การเพิ่มผลผลิต  
คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และการปลอดสารพิษ 
 2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม  และรอบรู้อย่างเท่าทัน  มีสุขภาวะที่ดี  อยู่ในครอบครัว
อบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้ 
 3. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ              
โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี และเป็นทีรู่้จักของบุคคลทั่วไป 
 4. พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่   มีความสงบ สะดวก สะอาด  ปลอดภัย  และมีระเบียบวินัย  รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 5. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดใีห้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเกื้อหนุนต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม  
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
           กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและนํ้าอย่างยั่งยืน 

แนวทาง 
 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเข้าสู่แหล่งผลิตและตลาด 
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  เพื่อแกไ้ขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
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 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
 5. ส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ  เกษตรทฤษฎใีหม่ เกษตรอินทรีย์ การลดสารเคมีใน
การผลิตสินค้าเกษตร ปรับปรุงคุณภาพดิน 
 6. สนับสนุนการผลิตและการจําหน่าย  โดยใช้แรงงาน  วัตถุดิบ  สินค้าและบริการที่มีอยูใ่นท้องถิ่น 
 7. ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
  8. การส่งเสริมการปลูกพืช  พลังงานทดแทน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทาง
การเกษตรและพลังงานทางเลือกอื่นๆ 
 9. เพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน  สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์   พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แนวทาง 

 1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย 
 2. สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. ปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชน  มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต  
ประเพณี  ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกับครอบครัว  ชุมชน  
สถานศึกษาในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น  และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม 
 5. อนุรักษ์และสืบสานงานศาสนา   ศิลปะ  ประเพณี    วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความสามารถด้านวัฒนธรรม ได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ 
 7. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 8. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
เพื่อการเรียนรูใ้ห้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 9. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การปลูกฝังจิตสํานึก 
ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
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แนวทาง 

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการออกกําลังกายของประชากรทุกวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 

 3. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การแกไ้ขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 
 4. ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 5. เสริมสร้างอาชีพในชุมชนให้มีรายได้  เพื่อทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
 6. ส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน ในการเกื้อหนุนคนไทยให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีและรักท้องถิ่น  
  7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ   สร้างรายได้ 
 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทําผังเมือง จัดบริการขั้นพื้นฐานและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 9. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกําลังเพื่อสุขภาพ  โดยจัดกิจกรรมเพิ่ม
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์  พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทาง 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

อย่างครบวงจร 
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหมใ่ห้มีศักยภาพคุณภาพมาตรฐาน 
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี 
 4. สนับสนุนการรวมกลุ่มสินค้าชุมชน และการบริการเพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
 5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน   เพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 
 6. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ 
 7. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทางเลือกการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
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 8. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
แนวทาง 

 1. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์ฟื้นฟูดินและน้ํา  
เพื่อป้องการบุกรุกทําลายป่า  การเผาป่าและพื้นที่การเกษตร 
 2. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  ภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การควบคุมมลพิษ   การกําจัดขยะทั้งในส่วนของชุมชน  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  
 5. การบริหารจัดการของเสียในระบบรวม เช่น  ปัญหาน้ําเสีย  ปัญหาขยะ 
  6. ส่งเสริมเกษตรกรชุมชน  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้พลังงานทดแทน 
การปลูกพืชพลังงานทดแทนเพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทาง 

 1. พัฒนาข้าราชการและบุคลากรให้มีสมรรถนะ  ศักยภาพ  ทัศนคติ  และจิตสํานึกที่เอื้อต่อการ
บริการประชาชน 
 2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน  อํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทํางาน                
และนําเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 3. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร                   
ของทางราชการผ่านสื่อต่างๆ 

 4. จัดทําแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความต้องการของประช��� 
5. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6. สร้างจิตสํานึก ค่านิยม จรรยาบรรณของท้องถิ่น  พนักงาน ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) มี
ศักยภาพโดดเด่นด้านการเกษตร และมโีอกาสในการพัฒนาด้านการค้าที่เสริมต่อการส่งเสริมสินค้า 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า โดยเฉพาะการเป็นพื้นที่ฐานการผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ข้าว และพลังงานทดแทน (เอทานอล) มีทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด 
          ประตูอีสานสู่สากล  (Northeast  gateway to Global Communitties) 
 

พันธกิจ 
            -  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการแข่งขันทางการตลาดสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งภายในและต่างประเทศ 
             -  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
             -  เพิ่มศักยภาพและเช่ือมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยว ทั้งภายใน 
และต่างประเทศ 
   - เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไ์หม 
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล 
 

เป้าประสงค์ 
        1. ด้านการพัฒนาการเกษตร 

- เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตร 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไ์หม 

            2.1 ผลิตภัณฑไ์หมมีคุณภาพและมาตรฐานมีศักยภาพเชิงพาณิชย์   
2.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
  - รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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4. ด้านการพัฒนาคุณภาพและทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล 
                    4.1 เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
                    4.2  ผลิตแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ 
         1. ด้านการพัฒนาการเกษตร 
                  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ผลผลิตมีปริมาณ และคุณภาพ                                              
ได้มาตรฐาน 
   1.2  ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิต 
      2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไ์หม 
                   2.1 การตลาดนําการผลิต 
  2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไ์หม                       
                 2.3  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑไ์หม 
         3. ด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
                     3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                    
                     3.2 พัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยงการท่องเที่ยว                                      
                3.3 พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
  3.4 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
          4. ด้านการพัฒนาคุณภาพและทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล 
                    4.1 ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
                   4.2 พัฒนาเครือข่ายทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัด 
          1. ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  1.1 ร้อยละเกษตรกรที่นําความรูไ้ปดําเนินการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
  1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลิตผลสินค้าเกษตร 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไ์หม 
  - ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
  - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
          4. ด้านการพัฒนาคุณภาพและทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล  
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                  4.1 มีองค์กร / หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ 
                  4.2 มฐีานข้อมูลความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและบริการ 
                  4.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานแรงงาน 
                  4.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานแรงงานมีงานทํา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
  วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 
    “เป็นเมืองที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ   ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
  1.  พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
  4. สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
  กลยุทธ์และแนวทาง   
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

  1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างยั่งยืน 

  1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร  การตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 
  1.2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ
ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
       1.2.2  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 
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  1.2.3 ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่รกร้าง ว่างเปล่า และ
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร 

 2. พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 
       2.2.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้
ประชาคมอาเซียน ทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคบริการ 
  3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน  
  3.1.1  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ  
         3.1.2 ส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากร และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่  ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การประยุกต์ใช้
ความคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 
         3.1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจาย และแสดง
สินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
         3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้  
เอกลักษณ์  วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพึ่งพา
ตนเองได้   

   3.2  พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
         3.2.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุม
สินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน
(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งทุนได้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  กลยุทธ์และแนวทาง 
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

   1.1  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวช้ันนําของภาคอีสาน 
        1.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 
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  1.3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 
       1.4 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

 2. บริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
       2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้
พิการและผู้สูงอายุ 
     2.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน  ให้เข้ามา
มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเช่ือมโยงกับวิถี ชีวิต วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  
 2.3  พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่
สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
       2.4  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
 2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออํานวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
  2.6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
         2.7 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
       3.1  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   3.2  สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นร่วมอย่าง
ยั่งยืน 

  กลยุทธ์และแนวทาง 

  1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน  
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งแก้ 
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 
 1.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ําและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ํา และการจัดทํา
แผนบริหารจัดการน้ําในแต่ละลุ่มน้ําอย่างบูรณาการที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  อําเภอและจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ํา 

         2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
  2.1  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ 
ของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
  2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติ ที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการ   
น้ําเสียชุมชน 
 2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่
อนุรักษ์ที่มีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
  2.5  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดย
การอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
         2.6 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการ
ใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน  การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้างเพื่อสร้าง
รายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

 3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม จัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสมํ่าเสมอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์และแนวทาง 

   1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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         1.1  เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนําในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยม
ครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้ 
        1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
และฟื้นฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  
         1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 
         1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
         1.5  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
ชุมชน สามารถวางและจัดทําผังเมือง การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
         1.6  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ และส่งเสริมการออม   
เพื่อให้ประชาชนมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต 
    1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน  สู่
สภาวัฒนธรรมตําบล 
 1.8 ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
  1.9  ขยายโอกาสการมีงานทําและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
   1.10 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัด
กิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
   1.11  ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนําวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
   1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจํา เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         1.13  ส่งเสริม  สนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิ่นในงานเมืองน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง 
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 2. การพัฒนาการศึกษา 
        2.1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ปลูกฝังจิตสํานึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         2.2 สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ให้กับคนทุกช่วงวัย 
         2.3 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ          
ศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรูใ้ห้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   
  2.4 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการและ
ช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  
   2.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

3. การพัฒนาการสาธารณสุข  
  3.1  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็น
อุปสรรค  รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3.2  พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
   3.3  พัฒนาระบบเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  
  3.4  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยาย
ภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง  โดยเช่ือมโยงการ
ดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4. การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน 
การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

4.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ดําเนินการป้องกันมิให้กลุ่ม
เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   5.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นําชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคมของชุมชน 
        5.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 

 6. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  6.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตําบลและอําเภอ ให้
สามารถเช่ือมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถ
แกไ้ขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
วิสัยทัศน์ของอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

      วิสัยทัศน์การพัฒนาอําเภอจัตุรัส ระยะ 4  ปี พ.ศ. (2553-2556) ดังต่อไปนี้ 
 

     วิสัยทัศน์ของอําเภอจัตุรัส 
             “เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

           ควบคู่เกษตรอินทรีย์ ทุกชีวีมีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี” 

 

คําขวัญอําเภอจัตุรัส 
              “เมืองพระนรินทร์ ถิ่นแร่เกลือ งามเหลือหอสมุด สุดยอดผ้าไหม  

กว้างใหญ่บึงละหาน     โบราณเส็งกลอง พี่น้องจิตกุศล” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอจัตุรัส  ระยะ 4ปี ( 2553-2556 )  ได้ดังนี้ 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการเกษตร 
 1.1 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
          1.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างยั่งยืน 
          1.1.2 ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ําผิวดิน ใต้ดิน 
โดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัยภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ
การกระจายน้ํา รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของระบบผันน้ํา 
          1.1.3 จัดหาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคบรโิภค 

        1.2  พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร การตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 
1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต

โดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางกรเกษตรที่เหมาะสม  และการกระจายทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรในระดับชุมชน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
 1.2.2   ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่รกร้างว่างเปล่า และ
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร 
        1.2.3   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
          1.2.4   พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นและชุมชน 
       1.2.5   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผล
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
        1.2.6    ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าตามแนวทางเกษตรร่วมกับภาคเอกชนตมแนวทาง
การตลาดนําการผลิต  และระบบการจักการเครือข่ายการตลาดและสนับสนุนสินค้าการเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

        1.3  พัฒนาเกษตรกร  สถาบันการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน 
          1.3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ใน
ระดับชุมชน และการทําเกษตรยังยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
          1.3.2  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและการ
พัฒนาการดําเนินงานขององค์กร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน 
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          1.4 พัฒนาพื้นท่ีการเกษตร และการถือครองท่ีดิน 
          1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินทํากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
          1.4.2 เร่งรัดการจัดที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่ยากจน 
          1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยกําหนดแนวทางการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมทั้งเขต
เกษตรเศรษฐกิจและการจัดทําผังเมือง และผังชุมชน 
 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม 
           2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
         2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 
          2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแรโ่ปแตช 
        2.1.3 ส่งเสริมให้ระบบ Logistics เพื่อการพัฒนาขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอื่นๆ อย่างเป็น
ระบบ 
        2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือสินค้า   (Cluster และ Supply Chain) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
        2.1.5 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสากรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นบรรษัทธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ 
      2.1.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร
และพลังงานทดแทน 
       2.1.7 เตรียมความพร้อมให้กับคนหางาน และสนับสนุนการพัฒนาทักษะความชํานาญให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
       2.1.8 ส่งเสริมในกลุ่มบุคคลพิเศษ มโีอกาสและทางเลือกในการทํางานภาคอุตสาหกรรมละความ
เสมอภาคในการจ้างงาน 
         2.1.9   การคุ้มครองแรงงานให้ได้รักสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน จัดระบบการคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบให้ครอบคบคลุมมากขึ้น 

2.1.10 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ กระให้ครอบคลุมมากขึ้น 

2.1.11 ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
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2.2 พัฒนาและส่งเสริมการทําเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน  (OTOP) 
2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์การวิสาหกิจชุมชนให้เกิดเข็มแข็ง 
2.3.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
2.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งใน

ต่างประเทศ 
2.3.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีองค์ มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองได้และนําเอกลักษณ์ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า 

2.4 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด (พาณิชยกรรม) 
2.4.1 พัฒนาองค์ประกอบรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้

ครอบคลุมกับสินค้าและสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้าง
องค์กรวิสาหกิจชุมชน (SMEs) 

2.4.2 สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด  และ 
ภูมิภาพเพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้า  รวมทั้งเช่ือมโยงเครือข่ายการค้ากับประเภทเพื่อนบ้าน 

2.4.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในระดับจังหวัดและ 
ระดับภาค 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาการท่องเท่ียว 
           3.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

3.1.1 พัฒนาแห่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกให้มีความหลากหลายมากขึ้น  เพื่อให้
เป็นจังหวัดท่องเที่ยวช้ันนําของภาคอีสาน 

3.1.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวและตลอดปีและทุกฤดูกาล 
3.1.3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงกับ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในภูมิภาค 

3.2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว 
3.2.1 พัฒนาและคุณภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  โดยสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนรวม 
3.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจสินค้า  และบริการด้านการท่องเที่ยวพัฒนาสู่มาตรฐานและ

บริการระดับสากล 
3.2.3 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการให้มีคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
         กลยุทธ์และแนวทาง 
      4.1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        4.1.1   เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้สถานบันศาสนาเข้ามามีบทบาทหลักในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถานบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยม
ครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้ 
        4.1.2 การปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้คนชุมชน/ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่และ
สืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        4.1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านในนวัตกรรมได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
         4.1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการขอ
สมองและอารมณ์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาสังคม 
        4.1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยูโ่ดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
ชุมชน  สามารถวางและจัดทําผังเมืองการจัดบริการขั้นพื้นฐาน  และพัฒนา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน  
ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
        4.1.6 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริม การ เพื่อให้
ประชาชนมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต 

      4.2 การพัฒนาการศึกษา 
       4.2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น    โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ปลูก จิดสํานึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
      4.2.2 สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง 
        4.2.3 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการสิทธิภาพการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรูใ้ห้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
        4.2.4 สร้างความเสมอภาคและเพิ่ม โอกาสเข้าการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาและผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ ละช่วยเหลือทางการศึกษา
ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
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            4.2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับประชาชน/วิสาหกิจ
ชุมชน ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ช่างท้องถิ่น รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 

       4.3 การพัฒนาการสาธารณสุข 
         4.3.1 เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็น
อุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
        4.3.2 จัดระบบบริหารจัดการทางแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโภค และการฟื้นฟูสุขภาพ 
       4.3.3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเนินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพรวมทั้งพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานประสิทธิ และปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
       4.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพรไทย เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครบวงจร 
         4.3.5 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพ โดยเน้นการพัฒนา
ศักย์ภาพและความเข้มแข็งของครือข่าย 
       4.3.6 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อรองรับการขายภารกิจ
ในการปฏิบัติงาน โดยเช่ือมโยงการดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       4.3.7 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ รายการ
จัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
   4.3.8 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ โดยการพัฒนาและนํายุทธศาสตร์
ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบริการบริหารกิจการท่ีดี 
5.1  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.1.1  ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้ความ
สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5.1.2  การพัฒนาองค์กรชุมชนและผู้นําชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วนใน
การแกไ้ขปัญหาสังคมของชุมชน 

5.1.3  เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระบวนการ
แผนชุมชน   โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.2  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.2.1  ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนอําสวยความสะดวก  ลดขั้นตอนการทํางานและนํา

เทคโนโลยใีหม่ ๆ  มาใช้ในการให้บริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
5.2.2  พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ  ศักยภาพ  ทัศนคติ  และสํานึกที่เอื้อ

ต่อการบริการประชาชน 
5.2.3  สร้างจิตสํานึกค่านิยม  จรรยาบรรณ  ของข้าราชการ  ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อ

สัตว์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการอย่างต่อเนื่อง 

5.2.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
เสริมสร้างขีดความสามารของอําเภอในการประสานและบูรณาการในระดับอําเภอเช่ือมโยงกับการจัดทํา
แผนระดับจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแกไ้ขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตาม
ความต้องการของสังคม 

5.2.5  สร้างความโปร่งใสของการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับโดยการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน มโีอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อช่องทางต่าง  ๆ 

5.3  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        5.3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน 
ชุมชน  การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก  และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดของหมู่บ้าน  ชุมชน 
          5.3.2  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด  และผู้มีอิทธิพลในทุก ๆ ด้าน  ดําเนินการป้องกันและ
ให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเยื่อของยาเสพติด  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
        5.3.3  เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท
เบื้องต้น  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย  เสริมสร้างความปลอดภัย  ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่ 
       5.3.4  เพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  อาสาสมัครชุมชนและประชาชน  
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
         5.3.5  พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบังคับ
ใช้กฎหมาย  โดยเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสถูกต้องเป็นธรรม 
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          5.3.6  คุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนและผู้บรโิภคเชิงรุก  เสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม 
          5.3.7  พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

         5.4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        5.4.1  เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน 
         5.4.2  การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมรวมทั้ง
การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 
         5.4.3  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน  ป่าต้นน้ําลําธาร  การบุกรุกป่า
และไม้เศรษฐกิจ  อนุรักษ์ฟื้นฟูบํารุงดินและน้ํา  เพื่อป้องกันการบุกรุกทํารายป่า  การเผาป่าและพื้นที่ทํา
การเกษตร 
        5.4.4  การควบคุมมลพิษทั้งในส่วนของชุมชนเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และบริการรวมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย 
         5.4.5  ส่งเสริมเกษตรกร  ชุมชน  และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นใน
การใช้พลังงานทดแทน  การผลิตพืชพลังงานทดแทน  การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้างเพื่อเพิ่ม
รายได้  และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 
       5.4.6  ส่งเสริมให้ชุมชน  ท้องถิ่น  และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
ด้านการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบลหนองบัวโคก 

ตําบลหนองบัวโคก ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลหนองบัวโคก โดยได้
รวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลหนองบัวโคก และได้กําหนดวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาตําบลหนองบัวโคก ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ตําบลหนองบัวโคก 
“บ้านเมืองนา่อยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี รู้รักสามัคคี ประชาชนมีสุข” 
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อัตลักษณ์ของตําบลหนองบัวโคก 

 “พืชไรเ่ป็นสินค้าเศรษฐกิจ  โบราณพระเครื่องคู่บ้าน    

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผู้คนสามัคคี  วัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์” 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลหนองบัวโคก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา   
1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและพอเพียง  
1.2   จัดให้มีแสงสว่างตามบ้านเรือน และบริเวณถนน ตรอก ซอย อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
1.3   พัฒนา/ปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสาร อย่างทั่วถึงและให้เพียงพอกับความต้องการ 
1.3   จัดหาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา 
2.1   ฟื้นฟู ปรับปรุงและขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ําผิวดิน

ใต้ดิน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ํา 
2.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ 
2.3   พัฒนาคุณภาพแรงงาน ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.4   ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
แนวทางการพัฒนา 
3.1   ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
3.2   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม 

คุณธรรม วัฒนธรรม 
3.3   ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
3.4   ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3.5   การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
4.1   การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.2   พัฒนาและยกระดับการศึกษา  
4.3   ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
5.1   ส่งเสริมการลดมลพิษทางอากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อม 
5.2   ปรับปรุงและกําจัดขยะมูลฝอยให้ได้คุณภาพ 
5.3   ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
5.4   การดูแลรักษา ปรับปรุงที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
6.1   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มองค์กรต่างๆ 
6.2  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ

พัฒนาหมู่บ้าน สู่การพัฒนาตําบล 
6.3  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
(นายจอย   ชาวจันทึก)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  
 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ในการแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  วันที่  16   ตุลาคม   2552  เป็นดังนี้ 

1.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โดย
ดําเนินการ ดังนี้ 

1.1  ปรับปรุงและก่อสร้างถนน ร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและพอเพียง เพื่อให้
เกิดความสะดวกในการสัญจร และสอดคล้องตามนโยบายถนนไร้ฝุ่นของรัฐบาล รวมถึงปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรเพื่อความสะดวกในการลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด 
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 1.2   จัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย ในเขต อบต. อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 1.3   ปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
 1.4   จัดหาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคบรโิภค 

2.   ด้านเศรษฐกิจ  
การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต. โดยส่งเสริมอาชีพ และยึดหลักเศรษฐกิจอย่างพอเพียง 

เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมการสร้างงาน และให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการทํานา การเกษตรแบบผสมผสาน การปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 2.2   ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ําผิวดิน ใต้ดิน 
เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ํา 
 2.3   ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายของราษฎร 
 2.4   ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ที่ลดต้นทุนการผลิต และไม่สร้าง
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
 2.5   พัฒนาคุณภาพแรงงาน และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพ ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
 2.6   สนับสนุนประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ ป้องกัน
การเอารัดเอาเปรียบ 
 2.7   ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 2.8   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น เสริมสร้างชุมชนให้มีองค์ความรู้ 
พึ่งพาตนเองได้ นําเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า 
 2.9   ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน 
 2.10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

3.   ด้านสังคม   
การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณี และสนับสนุนการปรับปรุง

ชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ โดยจะดําเนินการดังนี้ 
 3.1   ส่งเสริมการป้องกันโรค การให้การรักษาพยาบาล และบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 3.2   ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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 3.3   พัฒนาและยกระดับการศึกษา ขยายปรับปรุงสถานศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการของ
ประชาชน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 3.4   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก 
ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4   สนับสนุนและส่งเสริมการออกกําลังกาย การกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ การนันทนาการ ทั้ง
ระดับนักเรียน เยาวชน และประชาชน รวมทั้งจัดหาสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬาให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 3.5   ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน คิดเป็น ทําเป็น 
เรียนรู้ร่วมกัน 
 3.6   ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน ให้
พ้นจากสภาพปัญหา และสามารถดํารงชีวิตที่ดีตามสมควรแกฐ่านะและพึ่งพาเกื้อกูลกัน 
 3.7   ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ อปพร.ประจํา อบต.หนองบัวโคก 
 3.8   จัดและส่งเสริมให้มีศูนย์บริการด้านการศึกษา พื้นฐานอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ 
บริการแก่ประชาชนที่สนใจ 

4.   ด้านสิ่งแวดล้อม   

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เป็น อบต.น่าอยู่ มีความ
สงบร่มรื่น ไร้มลภาวะ โดยดําเนินการดังนี้ 
 4.1  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณบ้านเรือนของราษฎรและที่สาธารณประโยชน์
ต่างๆ 
 4.2   ส่งเสริมให้มีการลดมลพิษทางอากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดี
ยิ่งขึ้นตามอํานาจหน้าที่ 
 4.3   ปรับปรุงและกําจัดขยะมูลฝอยให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ รณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนลดปริมาณขยะและกําจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 4.4   ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และ
สวนสุขภาพให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
 4.5   ดําเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใ์นสถานที่ราชการ วัด และสถานที่สาธารณะต่างๆให้ร่มรื่น
สวยงาม 
 4.6   ดําเนินการจัดทําประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการก่อนการจัดทําหรือปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจําทุกปี 
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5.   ด้านการเมือง / การบริหาร   

การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความม่ันคงและ
ปรับปรุงการจัดระบบการบริหารให้สามารถอํานวยความสะดวกด้านการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับสูง โดยดําเนินการดังนี้ 
 5.1   ปรับปรุงระบบการบริหารงาน อบต. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง 
และดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 5.2   พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล
ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เน้นการให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และเป็นมิตร 
 5.3   ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 5.4   ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงาน และจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของ อบต. ให้เพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.5   ส่งเสริมการสร้างขวัญและกําลังใจแก่พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง โดยยกย่อง
ผู้ปฏิบัติงานดี มีระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและองค์กร 
 5.6   ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
โดยเฉพาะการป้องกันระงับอัคคีภัย ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการ
ชุมชนเพื่อรองรับความเจริญอย่างต่อเนื่อง 
 5.7   เน้นการพัฒนา โดยใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องช้ีนํา 
 5.8   พัฒนารายได้ของ อบต. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ มาใช้ในการบริหาร และการจัดการ 
 5.9   ปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษี ของ อบต. ให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเป็นธรรม 
 5.10   ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1        ก่อสร้างและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)   ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรัง ม.1  เพื่อสะดวกต่อการสัญจร  กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 120,000 - - การสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.1 

  สายข้างลานมัน-โรงน้ําแข็ง ม.1 และลดปัญหาฝุ่นละออง   (งบ อบต.)     สะดวกยิ่งขึ้น   

2 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายหนองยายเสาร์ เพื่อสะดวกต่อการสัญจร  กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม. 162,000 - - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 

   ช่วงนานายสมบูรณ์  ศรีสิงห์ ถึงถนนสายหนองโสน ม.3 และลําเลียงพืชผลทาง   (งบ อบต.)     สะดวกยิ่งขึ้น   

  เชื่อมสายสระสี่เหลี่ยม ต.บ้านกอก การเกษตร               

3   โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายโนนนาดี  เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและ  กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. 276,000 - - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.7 

  ถึงหนองห่าง ม.7 ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร   (งบ อบต.)     สะดวกยิ่งขึ้น   

4 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักถนนภายในหมู่บ้าน  เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง  วางท่อระบายน้ําตาม 200,000 - - ชุมชนสะอาดน่าอยู ่ ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.9 

   ม.9 ในชุมชน  ถนนภายในหมู่บ้าน (งบ อบต.)     ลดปัญหาน้ําขังในชุมชน   

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหนองตะไก้ ม.10  เพื่อสะดวกต่อการสัญจร  กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 700,000 - - การเดินทางสะดวก ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.10 

  เริ่มจากบ้านนายกล้อง งิมขุนทดถึงบ้านนายแก้ว ฝาสันเทียะ  และลดปัญหาฝุ่นละออง  หนา 0.15 ม. (งบ อบต.)     ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน   

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพื่อสะดวกต่อการสัญจร  กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.   168,000  - การเดินทางสะดวก ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 

  นางเสิง  เฉยขุนทด ถึงบ้านนายดํา  ยอดปืนใหญ่ ม.2 และลดปัญหาฝุ่นละออง  หนา 0.15 ม.   (งบ อบต.)   ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน   

7 โครงการลงหินลูกรังสายมิยาซาว่า จากสี่แยกหลังลานมันถึง  เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและ  กว้าง 6 ม.ยาว 1,200  ม. - 145,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.1 

  ถนนสุรนารายณ์ ม.1 ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1        ก่อสร้างและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หมายเหตุ 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) ได้รับ ที่รับผิดชอบ  

8  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองน้ําขุ่น - หนองงิ้ว ม.3  เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง  กว้าง 6 ม. ยาว 1,2 00 ม.  - 145,000  -  เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 

     พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)    สะดวกยิ่งขึ้น   

9  โครงการซ่อมแซมลูกรัง ม.4 ซอยบ้านนายทั่ง มีเงิน   เพื่อสะดวกต่อการสัญจร  กว้าง 6 ม. ยาว  400 ม.  - 80,000  -  เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.4 

        (งบ อบต.)    สะดวกยิ่งขึ้น   

10  โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ําถนน  เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและ  กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม.   243,000    การสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.5 

   บริเวณนานายสนั่น-ไร่นายประดิษฐ์ พื่งอยู่ ม.5  ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)    สะดวกยิ่งขึ้น   

11  โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง ม.6   เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง  กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. - 80,000 -  เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.6 

   สายจากไร่นายสรุศักดิ์  จรอาษาถึงไร่นางวิลัย อยู่ภักดี    พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)    สะดวกยิ่งขึ้น   

12  โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง ม.7  เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง  กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. - 100,000 -  เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.7 

   ถนนสายหนองพานอ่ําโสกโก ม.7  พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)    สะดวกยิ่งขึ้น   

13  โครงการยกร่องพูนดินและลงลูกรัง  เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและ  ยกร่องกว้าง 8 ม.ยาว - 275,000 -  การสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.8 

   สายหนองซึก(คุ้มขันติวิไล) -เต็งเตี้ย ม.8  ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร  300 ม. และลงลูกรัง   (งบ อบต.)    สะดวกยิ่งขึ้น   
       กว้าง 6 ม. ยาว1,672 ม.             

14  โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายแยก จากถนนสายหลัก  เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง  กว้าง 6  ม.ยาว 1,200 ม. - 100,000 -  เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.9 

   บ้านหนองลุมพุกถึงถนนสายหลักสอง ม.9  พืชผลทางการเกษตร   (งบ อบต.)    สะดวกยิ่งขึ้น     

15  โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง  เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง  กว้าง 6  ม. ยาว 1,500 ม.  - 243,000 -  เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.11 

   ถนนสายจากโรงงานเย็บผ้า-นานายถวิล บุญเกิด ม.11  พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)    สะดวกยิ่งขึ้น    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1        ก่อสร้างและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หมายเหตุ 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) ได้รับ ที่รับผิดชอบ  
16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายใต้อ่างเก็บน้ํา  เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. - - 120,000 เพื่อการสัญจร/ ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.1 
  หนองบัวโคก-หนองสะแก ม.1  ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) ขนส่งสะดวกยิ่งขึ้น    

17  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนายวินัด มิกขุนทด เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 155 ม. - - 560,000 การเดินทางสะดวก ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม2 
  ถึงบ้านนายลอง บางขุนทด   และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม.     (งบ อบต.) ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน    

18 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายศาลตาปู่ ม.3 ถึง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - - 162,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 
  สายสระสี่เหลี่ยม ต.บ้านกอก  พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

19 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากถนน เพื่อการสัญจรระหว่างหมู่ ระยะทาง 2,000 ม. - - 150,000 ถนนได้มาตรฐาน  ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.11 
  สาย 201 ศาลาใหม่ ม.4-ม.11 บ้านมีความสะดวก       (งบ อบต.) การสัญจรสะดวก    

20 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังสาย เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6  ม. ยาว 800 ม. - - 130,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.6 
  หนองแดงถึงโสกนางหวาน ม.6  พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

21 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายดอนอีดาวถึง เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม. - - 324,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.7 
  สายหนองกระโดน ม.7 และลําเลียงพืชผลทาง       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

22 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน ม.8 3จุด เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อระบายน้ําพร้อม - - 300,000 ชุมชนสะอาดน่าอยู่ ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.8 
  จุดที่ 1จากบ้านนายสมโภชน์ ทําดี - บ้านนายประยูร  หัดจุมพล ในชุมชน บ่อพักยาวจุดละ 500 ม.      (งบ อบต.) ลดปัญหาน้ําขังใน    
  จุดที่ 2 จากบ้านสัมฤทธิ ์บินสันเทียะ-บา้นนางละม้าย สุขขุนทด   ภายในหมู่บ้าน       ชุมชน      
  จุดที่ 3 จากหน้าวัดหนองซึก - บ้านนางสาวละเอียด อมฤทธิ ์                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1        ก่อสร้างและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หมายเหตุ 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) ได้รับ ที่รับผิดชอบ  
23 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายตรงข้ามบ้านหนอง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 5 ม. ยาว1,500 ม.  -  - 243,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.9 
  กระโดน  ถึงถนนโสกรวก-โคกสามัคคี ม.9 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น     

24 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังถนนจากทาง เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 823 ม.  -  - 130,000 ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.10 
  แยกบ้านนายสนั่น โฉสูงเนิน-ไร่นายสาม  ม.10 และลําเลียงพืชผลทาง       (งบ อบต.) สะดวกในการสัญจร     
    การเกษตร               

25 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายตรงข้ามบ้านหนอง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 5 ม. ยาว1,500 ม.  -  - 243,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.9 
  กระโดน  ถึงถนนโสกรวก-โคกสามัคคี ม.9 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น     

26 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลง เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 130,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.11 
  ลูกรังสายหนองประดู่-นานายแอ๋ว  รักชัย ม.11 และลําเลียงพืชผลทาง       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    
    การเกษตร               

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าโอบ ม.1 เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  - 80,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.1 
    พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

28 โครงการซ่อมแซมถนนเลียบห้วย เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 162000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  ลําอินทร์ ม.2 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

29 โครงการซ่อมแซมหินลูกรัง สายหนองน้ําขุ่น ม.3  เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,120 ม.    -  - 110,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 
  ถึงหนองกระทุ่ม ม.2 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.  - - 120,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.4 
  ศาลาใหม่-ดอนหนองไทร ม.4 และลําเลียงพืชผลทาง       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    
    การเกษตร               
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1        ก่อสร้างและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หมายเหตุ 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) ได้รับ ที่รับผิดชอบ  
31 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว1,000 ม.  - - 100,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.5 
  ลูกรังสายแยกศาลาหนองขาม-บ้านทามจาน ม.5 และลําเลียงพืชผลทาง       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    
    การเกษตร               

32 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ํา ม.6 
สายหนองแดง- ทุ่งโปร่ง 

เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. - - 280,000 
(งบ อบต.) 

เพื่อการสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.6 

33 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน ม.7 เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อระบายน้ําพร้อม - 100,000  - ชุมชนสะอาด น่าอยู่   จากแผนชุมชน ม.7 
    ในชุมชน บ่อพักยาว 500 ม.    (งบ อบต.)   ลดปัญหาน้ําขังในชุมชน    

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองซึก- 
 โสกคร้อ ม.8 

ประชาชนมีถนนที่ดี 
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม. - 216,000( 
งบ อบต.) 

 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.8 

   การเกษตร            
                   

35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้า เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. - 324,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.9 
  อ่างเก็บน้ําหนองตะครอง ม.9- บ้านโสกรวก และลําเลียงพืชผลทาง     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    
    การเกษตร               

36 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากศาลา เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - 162,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.10 
  อเนกประสงค์-นานายสฤษดิ์ แขขุนทด-  พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    
  ไร่นางอึ่งเณรทอง-ไร่นายสวาท เณรทอง ม.10                 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยก เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. - - 700,000 การเดินทางสะดวก ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.11 
  ตะวันออกโรงเรียนบ้านหนองโสน-บ้านนายณรงค์ ม.11 ลดปัญหาฝุ่นละออง      (งบ อบต.) ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1        ก่อสร้างและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หมายเหตุ 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) ได้รับ ที่รับผิดชอบ  
38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 324,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.8 
  สายหนองซึกม.8 - โคกสามัคคี พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.   162,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.1 
  สายต่อจากบ้านกํานัน - ชลประทาน พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    

40 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 108,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  บริเวณนานายใบ-ถนนบ้านดงผาสุก ม.2 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

41 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง ถนนบริเวณบ้าน เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.  -   50,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  นายปฏิวัติ  จันมาลา-บริเวณบ้านนายดํา ยอดปืนใหญ่         (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

42 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายบ้านนายลอง  เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 5 ม. ยาว 252 ม.  - 60,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  บางขุนทด -หลังวัดหนองลุมพุก ม.2 พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    

43 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  - 60,000 ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  จากบ้านนายสมจิต  ลอดไวย์ ถึงถนน พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) เพื่อการสัญจร/ขนส่ง    
  สายคูเมือง-โสกคร้อ ม.2           สะดวกยิ่งขึ้น     

44 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายทางแยกถนน เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - 162,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  สายสายคูเมือง-โสกคร้อถึงหนองกระทุ่ม ม.2 พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    

45 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคูเมือง-โสกคร้อ ม.2 เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง  กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.   -  - 324,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
    พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

46 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินสาย เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 162,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  นานายใบ สานอก-นานางเอื้อ ม.2 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม.  - 70,000  - ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 
  รอบหมู่บ้าน ม.3 สะดวกในการสัญจร     (งบ อบต.)   สะดวกในการสัญจร     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1        ก่อสร้างและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หมายเหตุ 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) ได้รับ ที่รับผิดชอบ  
48 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังถนน เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 243,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 
  สายหนองผักหวาน-หนองยายเสา ม.3 พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    

49 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง  กว้าง 5  ม. ยาว 287 ม.   - 38,745 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 
  ถนนสายบ้านนายคํารณ ม.3 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากทางแยกบ้าน เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 5 ม. ยาว 560 ม.   - 50,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.4 
  นายโข่ - ทางแยกบ้านนายทั่ง ม.4 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

51 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังถนน เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 243,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.4 
  สายไร่นายแผ่น ม.4-ถนนสีคิ้ว ชัยภูมิ พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    

52 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากถนน เพื่อสะดวกต่อการสัญจร ซ่อมแซมจุดที่ชํารุด  - 100,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.9 
  สาย 201ศาลาใหม่ ม.4 ถึง ม. 9  ระหว่างหมู่บ้าน     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น   ม.11 

53 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ํา เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม.    - 280,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.5 
  ถนนสายโนนผักชี- ห้วยลําอินทร์ ระหว่างหมู่ 11-หมู่ 5 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

54 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังและวางท่อระบายน้ํา 
บริเวณหน้าบ้านนางกลม ถึงบ้านนายวิเศษ ม.5 

เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 184,000 
(งบ อบต.) 

เพื่อการสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.5 

55 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.6 
  สายหนองแดง-โสกตาป้อ ม.6 พืชผลทางการเกษตร      (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

56 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6  ม. ยาว 800 ม.  -  - 148,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.6 
  สายหนองหญ้ารังกา-หนองคอกควาย ม.6 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

57 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 5 ม. ยาว1,800 ม.   - 243,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.10 
  ถนนสายรอบหมู่บ้าน ม.10 พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1        ก่อสร้างและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หมายเหตุ 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) ได้รับ ที่รับผิดชอบ  
58 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 4  ม. ยาว 1,800 ม.  -  - 194,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.10 
  จากคูห้วยลําอินทร์ ม.10-ม.3 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

59 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังถนนจากทาง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.  -  - 162,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.10 
  แยกบ้านนายสนั่น โฉสูงเนิน-ไร่นางกําไร  แสงฤทธิ์ ม.10 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

60 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง ม.8 เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 243,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.8 
  ถนนสายหนองเกตถึงตะหลุกม่วง  พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

61 โครงการลงลูกรังถนนซอยบ้านนางตุ่น  ม.11  เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม.  - 10,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.11 
          (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    

62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 สายทางเข้าคุ้มหนองน้ําขุ่น เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 6  ม. ยาว1,200 ม. - - 195,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 
  เริ่มจากทางแยกถนนลาดยางหนองลุมพุก-โกรกผักหวาน เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง      (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    
  ถึงคุ้มหนองน้ําขุ่น พืชผลทางการเกษตร               

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  - 50,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.7 
  ภายในหมู่บ้าน บริเวณประปา-บ้านนายผญจ ม.7 พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 4  ม. ยาว 67 ม. - - 168,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  สายบ้านนางแอ  มาสูงเนิน ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม.     (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

65 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังถนนจากบ้านนางใหล่ เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 6  ม. ยาว 100 ม. - 25,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  ผายแก้ว ถึง บ้านนายนิตร - ดําขุนทด ม.2       (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    

66 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังถนนจากบ้านนายดํา เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 6  ม. ยาว 200 ม. -  - 42,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  ยอดปืนใหญ่ ถึง บ้านนางหนูเอื้อน ลอดไวย์ ม.2         (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

67 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ํา ม.5 เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -   324,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.5 

  บริเวณไร่นางทองคูณ สุวรรณราช ถึงไร่นายประดิษฐ์ พึ่งอยู่ พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    
 
 
 
 
 
 
 

68 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1        ก่อสร้างและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หมายเหตุ 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) ได้รับ ที่รับผิดชอบ  
68 โครงการซ่อมแซมลูกรัง สายสามแยกบ้านทามจาน ม.5 ถึง เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - 108,000   เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.5 
  หนองพง ม.6 พืชผลทางการเกษตร     (งบ อบต.)   สะดวกยิ่งขึ้น    

69 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ํา เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. -   162,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.5 
  บริเวณไร่นายพวน อินบํารุง ถึง ห้วยลําอินทร์ ม.5  พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

70 โครงการว่างท่อลอดห้วยลําอินทร์ ม.5 เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อลอด   30,000 - ลดปัญหาน้ําขังในพื้นที่ ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.5 
  บริเวณนานางแสง บรรเทากุล พื้นที่ทําการเกษตร ห้วยลําอินทร์    (งบ อบต.)   การเกษตร    

71 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองแดง ไปสระโคกสูง ม.6 เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 

กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม. -   97,000 
(งบ อบต.) 

เพื่อการสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.6 

72 โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายหนองแดง-นาน้อย ม.6 เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.  -  - 86,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.6 
   พืชผลทางการเกษตร      (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

73 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1  เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 6  ม. ยาว1,200 ม. - - 129,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.1 
  สายแยกคลองโอบถึงโกรกหนามกราย พืชผลทางการเกษตร       (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สายจากบ้าน นายวิทุรย์ เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 4  ม. ยาว 100 ม. - - 280,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 
  สร้อยเป้า ถึงบ้านนายสมาน สวามิชัย ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม.     (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    

75 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ํา ม.6 
สายโสกนางหวาน - ทุ่งโปร่ง 

เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,600 ม. - - 300,000 เพื่อการสัญจร/ขนส่ง ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.6 

          (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น    
76 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ํา ม.6 

สายโสกตาป้อ - โนนตาไห 
เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง

พืชผลทางการเกษตร 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. - - 340,000 

(งบ อบต.) 
เพื่อการสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิ่งขึ้น 
ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.6 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 2        ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ม.1-11 เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสวา่ง  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา   จากแผนชุมชน 
    ในถนนสาธารณะทุกจุด  ม.1-11 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปลอดภัยในการสัญจร      ทุกหมู่บ้าน 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเข้าหมู่บา้น เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง  ขยายเขตไฟฟ้าครบทุก   50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา   จากแผนชุมชน 
  ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ม.1-11 เพียงพอและทั่วถึง  ครัวเรือน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครบทุกครัวเรือน     ทุกหมู่บ้าน 
3 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสวา่ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ 70,000 70,000 70,000 ไฟฟ้าสาธารณะได้รับ ส่วนโยธา   จากแผนชุมชน 
  หมู่บ้าน ม.1-11 ในถนนสาธารณะทุกจุด  ชํารุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การซ่อมแซม     ทุกหมู่บ้าน 
4 สนับสนุนการดําเนินงานโครงการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนที่อยู ่  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน       20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา   จากแผนชุมชน 
  พลังงานแสงอาทิตย ์ ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครบทุกครัวเรือน     ทุกหมู่บ้าน 

5 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา  ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา 100,000     ประชาชนได้มีน้ําประปา ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน ม.4 

  ประจําหมู่บา้น ม.4 ประปาที่มีคุณภาพ 1 จุด  (งบ อบต.)     ที่ได้มาตรฐาน   
6 โครงการขยายเขตเปลี่ยนท่อเมนประปา  เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา  เปลี่ยนท่อเมน    200,000   ประชาชนมีน้ําประปา ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน ม.3 
  หมู่ 3 จากหนองน้ําขุ่น-หนองโสน  ประปาใช้อยา่งเพียงพอ     (งบ อบต.)   ใช้อย่างเพียงพอ     
7 โครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ําประปา เพิ่มเติมม.11 เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา  ก่อสร้างถังจ่ายน้ําประปา  - 350,000  - ประชาชนมีน้ําประปา ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน ม.11 

   (บริเวณวัดใหม่หนองโสนและคุ้มดอนยาว) ประปาใช้อยา่งเพียงพอ     (งบ อบต.)   ใช้อย่างเพียงพอ   

8 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา ติดตั้งเครื่องกรอง  -   100,000 ประชาชนได้มีน้ําประปา ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน 11ม. 

  ประจําหมู่บา้น ม.11 ประปาที่มีคุณภาพ น้ําประปา 1 จุด      (งบ อบต.) ที่ได้มาตรฐาน   

9 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ําประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา ก่อสร้างระบบกรองน้ําผลิต   50,000 50,000 ประชาชนได้ใช้น้ํา ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน ม10 

  บาดาลคุ้มหนองตะไก้และคุ้มหนองนา ม.10 ประปาที่มีคุณภาพ น้ําประปาที่ได้มาตรฐาน   (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประปาที่มีคุณภาพ    

10 โครงการก่อสร้างถังประปาพร้อมวางท่อ ประชาชนมีน้ําใช้ ติดตั้งถังประปา      150,000 ประชาชนมีน้ําใช้ ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน ม.2 
  รอบหมู่บ้าน ม.2 อย่างเพียงพอ  พร้อมวางท่อ     (งบ อบต.) อย่างเพียงพอ   

11 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างระบบประปา   350,000   ประชาชนมีน้ําประปา ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน ม.4 
  คุ้มหนองไทร ม.4 อย่างเพียงพอ พร้อมวางท่อรอบคุ้ม    (งบ อบต.)   ที่มีคุณภาพใช้   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 2        ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

12 โครงการขุดเจาะ/ก่อสร้างบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ําใช้ 
  ก่อสร้างระบบบาดาลให้  
  เพียงพอ 100,000 100,000 100,000 

ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอ ส่วนโยธา  จากแผนชุมชนทุกหมู่ 

  เพื่อการอุปโภคและการเกษตร ม.1-11 อย่างเพียงพอ   ต่อความต้องการใช้น้ํา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)     

13 โครงการซ่อมแซม/เป่าล้างบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง 
  ซ่อมแซมบ่อบาดาล  
  เป่าล้างทําความสะอาด 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีน้ําใช้ ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน 

  เพื่อการอุปโภคและการเกษตร เพียงพอ   บ่อบาดาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างเพียงพอ    ทุกหมู่บา้น 

                   ผู้บริหารท้องถิ่น 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา   ซ่อมแซมระบบประปา 50,000 100,000 200,000 ประชาชนได้ใช้น้ํา ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน ม.2 

  หมู่บ้าน ม.1-11 ประปาที่สะอาดไว้ใช้  ที่ชํารุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประปาที่มีคุณภาพ   
    อย่างเพียงพอ               

15 โครงการติดตั้งตูโ้ทรศัพท์สาธารณะเพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวก   ติดตั้งจํานวนตู้โทรศัพท์  -   50,000 ประชาชนสะดวกต่อ ส่วนโยธา  จากแผนชุมชนทุกหมู่ 

    ในการติดต่อสื่อสาร   สาธารณะเพิ่มเติม     (งบ อบต.) การติดต่อสื่อสาร     

16 อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาคอําเภอ เพื่อขยายเขตประปา 
  ขยายเขตประปา 
 ส่วนภูมิภาค ให้เข้าถึง 30,000 20,000 20,000 

ประชาชนมี
น้ําประปา ส่วนโยธา  จากแผนชุมชน ม.1,9 

  บําเหน็จณรงค์ ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน   ทุกครัวเรือน ในหมู่ 1, 9 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้อย่างเพียงพอ     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 3        ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการปลูกป่า/หญ้าแฝก เทิดพระเกียรติ เพื่อปรับปรุงชุมชน ปลูกต้นไม้-หญ้าแฝก  30,000 30,000 30,000 ชุมชน ร่มรื่น น่าอยู ่ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  เพื่อทํานุบํารุงทรัพยากรธรรมชาติ ให้ร่มรื่น น่าอยู ่ ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และรักษาสิ่งแวดล้อม   ผู้บริหารท้องถิ่น 

    ธรรมชาติ ปีละ 1,500 ต้น             

2 โครงการอบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชนและ เพื่อสร้างจิตสํานึกใน ผู้เข้าอบรม 55 คนต่อปี 30,000 30,000 30,000 มีการอนุรักษ ์ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ประชาชนทั่วไป  เรื่องการสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อม   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สิ่งแวดล้อมในพื้นที่    ผู้บริหารท้องถิ่น 

3 โครงการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก 30,000 30,000 30,000 เกิดความร่มรื่น น่าอยู ่ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ริมทางและที่สาธารณะในตําบล ไม้ประดอก ริมทาง ไม้ประดอก ริมทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และรักษาสิ่งแวดล้อม   ผู้บริหารท้องถิ่น 

      จํานวน 1,500 ต้น       ในพื้นที่      

4 โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในหมู่บ้าน เพื่อรองรับขยะตามจุด จัดซื้อถังขยะให้ทุกหมู่บ้าน  50,000 30,000 30,000 ชุมชนสะอาด  สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ต่างๆ ในหมู่บ้าน   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เป็นระเบียบ   ผู้บริหารท้องถิ่น 

5 โครงการจ้างเอกชนจัดเก็บขยะ เพื่อให้การกาํจัดขยะ จ้างเหมาจัดเก็บขยะตาม 260,000 260,000 260,000 การจัดเก็บขยะเป็น สํานักปลัด จากนโยบาย 

    ในชุมชนเป็นระบบ หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ระบบระเบียบ   ผู้บริหารท้องถิ่น 

6 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ  เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม บ่อขยะของ อบต. จํานวน  20,000 20,000 20,000 บ่อขยะได้รับการปรับ สํานักปลัด จากนโยบาย 

    สถานที่ทิ้งขยะ 1 แห่ง       ปรุงให้เหมาะสม   ผู้บริหารท้องถิ่น 

7 โครงการรณรงค์การกําจัดขยะอย่างถกูวธิี เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการ 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้

ความ  -  -  - การจัดเก็บขยะเป็น สํานักปลัด จากนโยบาย 

  แยกประเภทขยะก่อนนําไปทิ้ง 
รู้ให้กับประชาชน 11 

หมู่บ้าน       ระบบและสะดวก   ผู้บริหารท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 3        ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ปรับปรุง ตกแต่งภูมิ สถานที่ราชการ ที่สาธารณะ  20,000 20,000 20,000 สถานที่ต่างๆ เป็น สํานักปลัด จากนโยบาย 

  สถานที่สําคัญ ทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่ามกัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ระเบียบสวยงาม   ผู้บริหารท้องถิ่น 

                    

9 โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการ ให้ความรู้ในการจัดการ 
จัดอบรมให้ความรู้การ

จัดเก็บขยะ 50,000 50,000 50,000 มีการจัดการขยะใน สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ขยะในชุมชนแก่เด็กและเยาวชน  ขยะในชุมชน จํานวน 30 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชุมชน   ผู้บริหารท้องถิ่น 

                  

10 โครงการกําจัดวัชพืชสองข้างถนนภายในเขต ปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ 
กําจัดวัชพืชสองข้างถนน

ภายใน 50,000 50,000 50,000 ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู ่ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  อบต. สองข้างถนนให้สวยงาม เขต อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)     ผู้บริหารท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 4        ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และ เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด จัดกิจกรรมตามโอกาสต่าง ได้แก ่ 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร่วมอนุรักษ์ ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  สืบทอด  ประเพณีไทย วัฒนธรรม ประเพณี วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วัฒนธรรม ประเพณี   ผู้บริหารท้องถิ่น 

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธ 50,000 50,000 50,000 
ประชาชนร่วม

กิจกรรม ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

    ทางพระพุทธศาสนา ศาสนาในวันสําคัญทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางพระพุทธศาสนา   ผู้บริหารท้องถิ่น 

      พระพุทธศาสนา             

3 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริม สืบทอด 
ผู้บริหาร  พนักงาน ผู้นํา

ชุมชน 5,000 5,000 5,000 ทุกภาคส่วนร่วมทํา ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

    พระพุทธศาสนา และประชาชนทั่วไป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรมทางศาสนา   ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี งานพิธีสําคัญทางวัฒนธรรม 
เพื่อสนับสนุนการจัด 
งานรัฐพิธี  อุดหนุนอําเภอจัตุรัส ร่วมจัด 20,000 20,000 20,000 เกิดการร่วมงาน ร่วม ส่วนการศึกษาฯ อําเภอจัตุรัสขอ 

  ประเพณี งานกาชาด งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และงานสําคัญของรัฐ กิจกรรม งานรัฐพิธี งาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรมในทุกภาคส่วน   รับการสนับสนุน 

  
วัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่น           งบประมาณ 

5 โครงการสร้างความเป็นพลเมืองดี  เพื่อให้เสร้มคนดี จัดฝึกอบรม จัดกิจกรรม  20,000 20,000 20,000 เยาวชนในพื้นที่เป็น ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  ในสภาเด็ก และเยาวชนระดับท้องถิ่น ในสังคม ระดับท้องถิ่น จํานวน 50 คน  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พลเมืองดีในชุมชน    ผู้บริหารท้องถิ่น 

6 โครงการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิ

ปัญญา 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กได้มีความรู้ใน ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่น  ท้องถิ่น จํานวน  50 คน  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น 

7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จัดอบรมให้ความรู้ด้าน

คุณธรรม 20,000 20,000 20,000 ได้มีความรู้ใน ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  จริยธรรม  จริยธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น 

  ประชาชน เยาวชนและเด็ก                  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
แนวทางที่ 1       สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหต ุ

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะไดร้ับ 
ที่

รับผิดชอบ   

1 โครงการเศรษฐกิจชุมชนส่งเสรมิกลุ่มอาชีพทางการเกษตร   เพื่อให้เกษตรกรเกิดการ  
กลุ่มเกษตรกร 11 
หมู่บ้าน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

เกษตรกรรวมกลุ่ม 
เกิด ส่วนส่งเสริม 

จากแผน
ชุมชน 

  รวมกลุม่ทํากิจกรรม   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความเข้มแข็ง การเกษตร ทุกหมู่บ้าน 

2 
 สนับสนุนกิจกรรมของกลุม่อาสาพัฒนาสตร ี
  ตําบลหนองบัวโคก ส่งเสริมให้สตรมีีบทบาท สนับสนุนงบประมาณใน 20,000 20,000 20,000 

กลุ่มสตรมีีบทบาท
และมสี่วนร่วม 

ส่วน
สวัสดิการ จากนโยบาย 

  ในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมของกลุม่ฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พัฒนาท้องถิ่น สังคม ผู้บริหาร 

3 สนับสนุนกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน ส่งเสริมกลุม่อาชีพเลี้ยง 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เลี้ยง 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง ส่วนส่งเสริม จากนโยบาย 

    ปลาเพื่อให้มีอาหาร 
ปลาในแหล่งน้ําภายใน
ตําบล 

(งบอบต./
งบอุดหนุน) 

(งบอบต./
งบอุดหนุน) 

(งบอบต./
งบอุดหนุน) 

เพิ่มปริมาณผลผลติที่
เป็น การเกษตร 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

    โปรตีนในชุมชน         
แหล่งอาหารของ
ชุมชน ประมงอําเภอ   

              
ประมง
จังหวัด   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
แนวทางที่ 2       ส่งเสริมการเรยีนรู้และฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหต ุ

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการจัดอบรมให้ความรู ้ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม จัดอบรมกลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพมีความรู ้  - ส่วน จากนโยบาย 
  เพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพในชุมชน อาชีพใหม่ๆ เพิ่มรายได ้  ประเภทต่างๆ (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ เกิดการพัฒนาอาชีพ  สวัสดิการสังคม ผู้บริหาร 
        งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)    -หน่วยงาน  ท้องถิ่น 
                ราชการอืน่   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
แนวทางที่ 3       ส่งเสริมการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืช 50,000 50,000 50,000 
ประชาชน 
ลดรายจ่าย สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ลดรายจ่ายในครัวเรือน สวนครัวบริโภคและสนับสนุน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อยู่อย่างพอเพยีง   ผู้บริหารท้องถิ่น 

      พันธุ์พืชเพื่อเพาะปลูก             

2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนลดรายจา่ย สํานักปลัด จากนโยบาย 

    ลดรายจ่ายในครัวเรือน ไว้บริโภค และจําหน่าย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อยู่อย่างพอเพยีง   ผู้บริหารท้องถิ่น 

3 โครงการรณรงค์ครัวเรือนปลอดอบายมุข เพื่อเสริมสร้างความ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  10,000 10,000 10,000 ครัวเรือนลดอบายมุข สํานักปลัด จากนโยบาย 

    อบอุ่นในครอบครัว 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มากกว่าร้อยละ 60   ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อให้ความรู้ และนํา ประชาชน จาํนวน 10,000 10,000 10,000 ประชาชนรู้จักการดําเนิน สํานักปลัด จากนโยบาย 

  พอเพียงในชีวิตประจําวัน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชีวิตอยา่งพอเพียง   ผู้บริหารท้องถิ่น 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการใช้สมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชุมชี้แจงอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนปลูกพืช สํานักปลัด จากนโยบาย 

  และภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดตั้งศูนย์สมุนไพรไทย หันมาใช้พืชสมุนไพร 
การปลูกพืชสมุนไพรอย่าง 

จริงจัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สมุนไพรไว้ใช้ รพ.สต. ผู้บริหารท้องถิ่น 

    จัดทําป้ายให้ความรู้พืช         หนองบัวโคก   

      สมุนไพรที่มีในชุมชน              

      จํานวน 11 หมู่บ้าน              

6 โครงการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชุมชี้แจงอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  รักษาและฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน นําภูมิปัญญาไทยในรักษา การนําภูมิปัญญาไทย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่ดีทั่วหน้า รพ.สต. ผู้บริหารท้องถิ่น 

  ฟื้นฟูสุขภาพ จํานวน 11 หมู่บ้าน          หนองบัวโคก   

7 โครงการรณรงค์เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภค เพื่อให้เกษตรปลอดภัย ประชุมชี้แจงอบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษกายจิตผ่องใส จากโรค การใช้สมุนไพรในการล้างพิษ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่ดีทั่วหน้า รพ.สต. ผู้บริหารท้องถิ่น 

      เกษตรกร จํานวน 11 หมู่บ้าน         หนองบัวโคก   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางที่ 1       พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการท่อดาดคอนกรีตบริเวณนานายสมภูมิ โฉสูงเนิน ม.3 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.   - 250,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 

  ในการเกษตร  สูง 3 ม.   (งบ อบต.)   ใช้ในการเกษตร     

2 โครงการขุดลอกห้วยโกรกลึกบริเวณใต้ เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 20 ม.ยาว 625 ม.  - 250,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.4 

  สะพาน-ฝายน้ําล้น ม.4 ในการเกษตร  สูง 3 ม.   (งบ อบต.)   ใช้ในการเกษตร   

3 โครงการขุดลอกห้วยลําอินทร์ ม.8 เพื่อจัดหาแหล่งน้ํา กว้าง 20 ม.ยาว700 ม.   -  - 280,000 เกษตรกรมีแหล่งน้ํา ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.8 

    ในการเกษตร  ลึก 3 ม.     (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร   

4 โครงการดาดคอนกรีต ช่วงนานาย เพื่อจัดระบบส่งน้ํา กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.   -  - 250,000 เกษตรกรมีแหล่งน้ํา ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 

  สมศักดิ์ สังข์สูงเนิน ม.3 เพื่อการเกษตร  สูง 3 ม.     (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร     

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น แบบ เพื่อจัดระบบส่งน้ํา กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.   - 250,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.5 

   มข.2527 ห้วยโกรกลึก บริเวณ เพื่อการเกษตร  สูง 3 ม.   (งบ อบต.)   ใช้ในการเกษตร   

  นานายบุญธรรม เกตุสันเทียะ ม.11                 

6 โครงการท่อดาดคอนกรีต 3 จุด บริเวณ เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.  - 360,000 180,000 เกษตรกรมีแหล่งน้ํา ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 

  นานางกําไร แสงฤทธิ์,นานายคํารณ  ในการเกษตร  สูง 3 ม.   (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร     

  กระตุดเงินและนานายประเสริฐ  ศรีสิงห์ ม.3                 

7 โครงการซ่อมแซมฝายดินห้วยลําอินทร์ บริเวณ เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม.   - 200,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.2 

  นานายสัญจร  ไกรจัตุรัส ม.2 ในการเกษตร  สูง 3 ม.   (งบ อบต.)   ใช้ในการเกษตร     

8 โครงการขุดลอกหนองยายใจ ม.3 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 32 ม.ยาว124   - 595,200  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา ส่วนโยธา จากแผนชุมชน ม.3 

    ในการเกษตร  ม. สูง 3 ม.   (งบ อบต.)   ใช้ในการเกษตร     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางที่ 2       ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ/เกษตรกร 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนการแปรรูป  ส่วนสวัสดิการฯ จากนโยบาย 

    กลุ่มอาชีพ มีความรู้ ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ สินค้าเกษตร สนง. ผู้บริหาร 

    เรื่องการแปรรูป   งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)    พัฒนา ชุมชน  ท้องถิ่น 

                 อําเภอจัตรุัส   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางที่ 3       ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาเทคโนโลยีการกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการส่งเสริมรณรงค์การใช้ปุ๋ยและผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต กลุ่มเกษตรกร 11 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรหันมาใช้ ส่วนส่งเสริม จากนโยบาย 

  ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในการทําการเกษตร ภาคเกษตรกร   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปุ๋ยอินทรีย ์ การเกษตร ผู้บริหารท้องถิ่น 

             มากกว่าร้อยละ70     

2 โครงการส่งเสริมเกษตรกรทําการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีการ จัดอบรม ดูงาน เกษตรกร  50,000 50,000 50,000 เกษตรกรนําไปประยกุต์ ส่วนส่งเสริม จากนโยบาย 

  ผสมผสานหรือทฤษฎีใหม่ พัฒนาอาชีพเกษตรกร 11 หมู่บ้าน/จัดตั้งศูนย์สาธิต (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้กับพื้นที่ของตนเอง การเกษตร ผู้บริหารท้องถิ่น 

3 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่าย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณการ 150,000 150,000 150,000 ศูนย์ฯมีการดําเนินงาน ส่วนส่งเสริม จากนโยบาย 

  ทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจําตําบล ของศูนย์ฯ ดําเนินงานศูนย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น การเกษตร ผู้บริหารท้องถิ่น 

  หนองบัวโคก                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 1       การพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพด้าน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 200,000 200,000 300,000 การบริหารงานขององค์  สํานักปลัด จากนโยบาย 
การศึกษาของบุคลากรท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ พนักงานส่วนตําบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กรเกิดประสิทธิภาพ  ผู้บริหารท้องถิ่น 

   พนักงานจ้าง       
2 โครงการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ ฝึกอบรมผู้บริหาร 250,000 250,000 250,000 การบริหารงานขององค์ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  มีประสิทธิภาพ สมาชิก อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กรเกิดประสิทธิภาพ  ผู้บริหารท้องถิ่น 

   พนักงานส่วนตําบล       

   พนักงานจ้าง       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 2       การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลุมพุก เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์ ปรับปรุงภายนอก ตกแต่ง 50,000 50,000 50,000 ศูนย์ฯได้รับการปรับปรุง ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  สวยงาม ปลอดภัย ภายใน  ให้มีสภาพดีขึ้น งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน ให้มีสภาพดี สวยงาม   ผู้บริหารท้องถิ่น 

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้รับสาร จัดซื้อนมให้กับเด็ก 64,680 64,680 64,680 เด็กมีสุขภาพร่างกาย ส่วนการศึกษาฯ นโยบายรัฐบาล 

  อาหารครบถ้วนตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน สมบูรณ์ แข็งแรง     

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้รับสาร จัดซื้ออาหารกลางวัน 92,400 92,400 92,400 เด็กมีสุขภาพร่างกาย ส่วนการศึกษาฯ นโยบายรัฐบาล 

  อาหารครบถ้วนตามวัย ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน สมบูรณ์ แข็งแรง     

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ เพื่อให้ศูนย์ฯ ดําเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครุภัณฑ์ 40,000  -  - ศูนย์ฯได้รับการพัฒนา ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  เอกสารอย่างมีระบบ เพื่อใช้ในการดําเนินงาน (งบ อบต.)     อย่างมีประสิทธภิาพ   ผู้บริหารท้องถิ่น 

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ในกิจกรรมของ จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 15,000  -  - กล้องดิจิจตอล 1 ตัว ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

    ส่วนการศึกษา ระบบดิจิตอล  (งบ อบต.)         ผู้บริหารท้องถิ่น 

6 โครงการจัดหาโสตวัสดุการศึกษา และสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน จัดซื้อสื่อการศึกษาให้กับ 10,000 10,000 10,000 เด็กมีสื่อการเรียนการ ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอนที่ทันสมัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน สอนที่ทันสมัย เพียงพอ   ผู้บริหารท้องถิ่น 

7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนา จัดซื้อเครื่องสนามให้กับ  - 50,000 80,000 เด็กได้รับการเสริมสร้าง ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ และความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   (งบ อบต.) (งบ อบต.) พัฒนาการอย่างปลอดภัย   ผู้บริหารท้องถิ่น 

8 โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ มอบวัสดุ อปุกรณ์การศึกษา  - 50,000 50,000 เด็กได้รับการสนับสนุน ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  ให้กับเด็กยากจน ด้อยโอกาส ในเขต อบต. ให้กับเด็กนักเรียน แก่เด็กยากจน ด้อยโอกาส    (งบ อบต.) (งบ อบต.) การศึกษา   ผู้บริหารท้องถิ่น 

9 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพื่อให้เด็กได้รับสาร จัดซื้อนมให้กับเด็ก 820,000 820,000 820,000 เด็กมีสุขภาพร่างกาย ส่วนการศึกษาฯ นโยบายรัฐบาล 

    อาหารครบถ้วนตามวัย นักเรียน  งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน สมบูรณ์ แข็งแรง     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 2       การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

10 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้รับสาร จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับเด็ก 620,200 620,200 620,200 เด็กมสีุขภาพรา่งกาย  ส่วนการศึกษาฯ นโยบายรัฐบาล 

    อาหารครบถ้วนตามวัย นักเรียน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน สมบูรณ์ แข็งแรง     

11 โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามหลักปรัชญา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี อุดหนนุโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 25,000  -  - นักเรียนมีความรู้ ทกัษะ  โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านหนอง 

  เศรฐกิจพอเพียง ทักษะตามหลักปรัชญาฯ ตามโครงการ (งบ อบต.)     ในการปลูกพืชผัก  หนองลุมพุก ลุมพุกขอรับการ 

               สวนครัว   สนับสนุนงบฯ 

12 โครงการเลี้ยงปลาบนดิน เพื่อให้นักเรียนได้รับสาร อุดหนนุโรงเรียนบ้านหนองโสน 26,050  -  - โรงเรียนมีปลาเพื่อใช้ใน  โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านหนอง 

    อาหารที่มีคุณค่าอย่าง ตามโครงการ (งบ อบต.)     การประกอบอาหาร  หนองโสน โสนขอรับการ 

    ต่อเนื่อง             สนับสนุนงบฯ 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นระเบียงอาคาร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้ อุดหนนุโรงเรียนบ้านหนองโสน 28,800  -  - สภาพระเบียงสวยงาม  โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านหนอง 

  เรียน แข็งแรงและป้องกัน ตามโครงการ (งบ อบต.)     และปลอดภัย  หนองโสน โสนขอรับการ 

    อันตรายจากการชํารุด             สนับสนุนงบฯ 

                    

14 โครงการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ทํานาแปลง เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะ อุดหนนุโรงเรียนบ้านทามจาน 5,000  -  - โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู ้  โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านทาม 

  สาธิตและเลี้ยงปลาในนาข้าว/บ่อซีเมนต์ ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ (งบ อบต.)     ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ทามจาน จานขอรับการ 

                  สนับสนุนงบฯ 

15 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักของ เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรม อุดหนนุโรงเรียนบ้านบ้านโสกรวก 30,000  -  - โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู ้  โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านโสก 

  เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ หนองซึก (งบ อบต.)     ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  โสกรวกหนองซึก รวกหนองซึกขอรับ 

    พอเพียง             การสนับสนนุงบฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 2       การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

16 โครงการพัฒนาการเรียนรู้พืชสมุนไพรใกล้ตัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ้าน  - 20,000  - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านโสก 

    พืชสมุนไพรในท้องถิ่น โสกรวกหนองซึก   (งบ อบต.)   ด้านพืชสมุนไพร โสกรวกหนองซึก รวกหนองซึก 

    สําหรับนักเรียนและ           ขอรับการ 

    ชุมฃน ได้ศึกษาค้นคว้า           สนับสนุนงบฯ 

17 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพ่อหลวง เพื่อให้คณะครูบุคลากร อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ้าน  -  - 30,000 โรงเรียนพื้นที่สีเขียว โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านโสก 

  ของปวงชาวไทย และนักเรียนทุกคนได้ร่วม โสกรวกหนองซึก     (งบ อบต.) และสิ่งแวดล้อมที่ดี โสกรวก รวกหนองซึก 

    กันปลูกป่าอนุรักษ์           หนองซึก ขอรับการ 

    ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ           สนับสนุนงบฯ 

    ถวายพ่อหลวงของ           

    ปวงชนชาวไทย           

18 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานระหว่าง เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้ จ้างนกัเรียน/นกัศึกษาเข้าทํางาน  - 35,000 35,000 นักเรียนมีรายได้  ส่วนการศึกษาฯ นโยบายรัฐบาล 

  ปิดภาคเรียน ระหว่างเรียน เพิ่มรายได้และประสบการณ์   (งบ อบต.) (งบ อบต.) แบ่งเบาภาระในครอบครัว 

19 โครงการสนันสนุนการดําเนินงานของศูนย์การ เพื่อส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของ  - 10,000 20,000 การศึกษานอกระบบได้ ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  เรียนชุมชนตําบลหนองบัวโคก นอกระบบให้มี นักศึกษา    (งบ อบต.) (งบ อบต.) รับการพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น 

    ประสิทธิภาพ           

20 โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อจัดทําแผน เพื่อจัดทําแผนการศึกษา แผนการศึกษาของ อบต.  5,000 5,000 5,000 มีแผนการศึกษาไว้เพื่อ ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  การศึกษา    ประจําปี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กําหนดกจิกรรมพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น 

21 โครงการรณรงค์ป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก เพื่อดูแลสุขภาพฟันของ เด็กเล็กในพื้นที่ อบต.  20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กได้รับการดูแล ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

    เด็กเล็ก   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แก้ไขปัญหาปากและฟัน รพ.สต.หนองบัวโคก ผู้บริหารท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 2       การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

22 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญของเด็กเล็ก เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 20,000 20,000 20,000 เสริมสร้างกิจกรรมใน ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    เด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โอกาสต่างๆ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

                    
23 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรองรับเด็กเล็กในพื้น สมทบงบประมาณใน     1000,000      เด็กเล็กมีศูนย์พัฒนา ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  อบต.หนองบัวโคก ที่ให้เกิดการพัฒนาได ้ การก่อสร้าง (งบ อบต.)     เด็กเล็กอย่างเพียงพอ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

    อย่างเพียงพอ ให้แก่กรมส่งเสรมิการ       และทั่วถึง     

       ปกครองท้องถิ่น             

24 โครงการจัดตั้งค่ายเยาวชนวิชาการ เพื่ออบรมค่ายวิชาการ จัดอบรมวิชาการแก่เด็ก 20,000 20,000 20,000 เยาวชนได้มีความรู้ ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

    ให้กับเยาวชน นักเรียนจํานวน 30 คน  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และทักษะทางวิชาการ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

25 โครงการก่อสร้างที่ล้างจานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีที่ ก่อสร้างที่ล้างจานของ 20,000     ศูนย์ฯมีที่ล้างจานที่ ส่วนการศึกษาฯ จากนโยบาย 

  ล้างจาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (งบ อบต.)     สะอาดและเหมาะสม    ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 3       การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุม ป้องกันโรค 1.จัดซื้อทรายอเบทแจกจ่าย 100,000 100,000 100,000 สามารถควบคุมการเกิด สํานักปลัด จากนโยบาย 

    ไข้เลือดออก 2.ฉีดพ่นสารกําจัดยุงลาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โรคไข้เลือดออกอยา่ง รพ.สต.หนองบัวโคก 

      3.ประชาสัมพันธก์ารป้องกันโรค       ได้ผล ลดจํานวนผู้ป่วย -สปสช. ผู้บริหารท้องถิ่น  

2 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุม ป้องกันโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข 20,000 20,000 20,000 ลดการเกิดโรคพิษสุนัข สํานักปลัด จากนโยบาย 

    พิษสุนัขบ้าในเขต อบต. บ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บ้าในเขต อบต. รพ.สต.หนองบัวโคก ผู้บริหารท้องถิ่น 

3 โครงอบรมเพิ่มศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงาน อสม. เพื่อให้ อสม.ได้รับความ จัดอบรม ดูงาน อสม. จํานวน  10,000 10,000 10,000 เพิ่มความรู้และนํามา สํานักปลัด จากนโยบาย 

  รู้และประสบการณ์ใหม่ 80 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงานอย่างมี รพ.สต.หนองบัวโคก ผู้บริหารท้องถิ่น 

              ประสิทธิภาพ   

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมออกกําลังกาย 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  รักการออกกําลังกาย จัดหาเครื่องออกกําลังกาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร่างกายแข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก ผู้บริหารท้องถิ่น 

5 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันโรคไข้หวัดนก เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกัน 
จัดอบรม ซ้อมแผนป้องกันภัย
โรคไข้หวัดนก 20,000 20,000 20,000 การป้องกันโรคติดต่อ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  การแพร่ระบาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้ทันท่วงที รพ.สต.หนองบัวโคก ผู้บริหารท้องถิ่น 

6 อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการ สนับสนุนงบประมาณสําหรับ 40,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับบริการ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ในระดับท้องถิ่น อบต.หนองบัวโคก ดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สาธารณสุขอย่างทั่วถึง รพ.สต.หนองบัวโคก ผู้บริหารท้องถิ่น 

7  สนับสนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานตําบลหนองบัวโคก เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาศูนย์ ศสมช. 11 หมู่บ้าน 110,000 110,000 110,000 พัฒนากิจกรรมของ  สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ดําเนินงานของ อสม.   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อสม.ให้มีประสิทธิภาพ รพ.สต.หนองบัวโคก ผู้บริหารท้องถิ่น 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของ อบต. เพื่อให้บุคลากรของ ส่งเสริมให้มกีารดูแลสุขภาพของ 10,000 10,000 10,000 บุคลากรมีสุขภาพ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  อบต.มีสุขภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก ผู้บริหารท้องถิ่น 

      และพนกังานจ้าง          -สปสช.   

9 โครงการส่งเสริมนวดไทย สร้างสายใยแห่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้การนวด 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  มีสุขภาพที่ดี แผนไทย จํานวน 2 สัปดาห์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร่างกายแข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก ผู้บริหารท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 3       การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ จัดอบรมให้ความรู้การ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพ  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

    มีสุขภาพที่ดี ดูแลสุขภาพของผู้สุงอายุ  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร่างกายแข็งแรง  รพ.สต. 
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

      จํานวน 11 หมู่บ้าน          หนองบัวโคก   

                 -สปสช.   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 4       การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพื่อให้การสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือผู้ยากจน  100,000 100,000 100,000 ผู้ยากจน ด้อยโอกาส  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ผู้ประสบภัย ยากจน ด้อยโอกาสในเขต อบต. ผู้ยากจน ด้อยโอกาส11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับการช่วยเหลือ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

                  

2 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ  555,000 555,000 555,000 ผู้พิการได้รับการ  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ในเขต อบต. ผู้พิการ  11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ช่วยเหลือเบื้องต้น   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

3 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์  เพื่อให้การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  40,000 40,000 40,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ในเขต อบต. ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ช่วยเหลือเบื้องต้น   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

4 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อให้การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้สูงอายุได้รับการ  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ในเขต อบต. ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ช่วยเหลือ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

5 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้พิการสามารถ สนับสนุนอุปกรณ์  50,000 50,000 50,000 ผู้พิการมีเครื่องมือ  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ผู้พิการ ในเขตอบต. ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือ ให้กับผู้พิการ (งบอุดหนุน/อบต.) (งบอุดหนุน/อบต.) (งบอุดหนุน/อบต.) อุปกรณ์ช่วยเหลือตนเอง  -พัฒนาสังคมฯ ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

6 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน จัดซื้อผ้าห่มแจกจ่ายผู้ประสบภัย 100,000 100,000 100,000 ผู้ประสบภัยหนาวได้รับ  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ผู้ประสบภัยหนาวและยากจน ที่ประสบภัยหนาว จํานวน 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การช่วยเหลือ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

7 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับการ ก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 100,000 100,000 100,000 ผู้ยากไร้มีที่อยูอ่าศัยใน  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ให้อยู่ในสภาพดี  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สภาพดี มั่นคง ถาวร   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

  และผู้ประสบภัย               

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จัดอบรมเยาวชน ประชาชน 50,000  -  - ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร เด็ก  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อย ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด้อยโอกาสได้รับการ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

  โอกาส         ดูแลอย่างถูกวิธ ี     

9 โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 เด็กด้อยโอกาสได้รับ  ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การดูแลด้านการศึกษา   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 4       การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

10 โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อม จัดฝึกอบรมทบทวน 300,000 150,000 100,000 อาสามัครได้รับการฝึก สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันภัย ความรู ้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบรมเตรียมความพรอ้ม ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

11 โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วง เพื่อลดอุบัติเหตุในการ สนับสนุนจุดตรวจเฝ้าระวัง 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุ และการสูญเสีย สํานักปลัด  -สํานกัปลัด 

  เทศกาล เดินทาง และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชีวิตและทรัพย์สินลดลง  -สภ.หนองบัวโคก 

12 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของทีม เพื่อให้การจัดการกู้ภัย สนับสนุนการดําเนินงาน 20,000 30,000 30,000 ชุดกู้ภัยปฏิบัติหน้าที ่ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ภัย อบต.หนองบัวโคก มีประสิทธิภาพ การฝึกซ้อมกู้ภัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

13 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการณ์รักษาความ เพื่อดูแล รักษาความ สนับสนุนการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ 20,000 20,000 20,000 หมู่บ้านมีชุดรักษาความ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  สงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน สงบภายในหมู่บ้าน รักษาความสงบ 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สงบ มีความปลอดภัย ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

14 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ 20,000 20,000 20,000 ให้ประชาชนได้รับ สํานักปลัด จากนโยบาย 

    ประชาชนรักในสถาบัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการได้สะดวก ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

15 โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ความ เพื่อลดการสูญเสียชีวิต อุดหนนุสถานตีํารวจภูธรหนอง 13,200 13,200 13,200 อุบัติเหตุทางถนนใน สํานักปลัด สภ.หนองบัวโคก 

  เข้าใจ และปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชน และทรัพย์สินจากอุบัติ บัวโคกตามโครงการฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พื้นที่ลดลง สภ.หนองบัวโคก ขอรับการสนับ 

  และประชาชน เหตุบนท้องถนน         สนุนงบประมาณ 

16 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตและ เพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดี จัดอบรมธรรม การปรับตัวให้อยู่ 150,000 150,000 150,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ด ี ส่วนสวัสดิการสังคม จากนโยบาย 

  ทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ ในสังคมอย่างมีค่าตามวัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

      ผู้สูงอายุ จํานวน 55 คน           

17 โครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อสนับสนุนกองทุน อุดหนนุกองทนุฯ เพื่อช่วยเหลือ 15,000 15,000 15,000 ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ กองทุนช่วยเหลือ อําเภอจัตรุัสขอ 

  และผู้ติดเชื้อ H.I.V ในการช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างทั่วถึง ผู้ป่วยเอดส์ รับสนับสนนุ 

      H.I.V ในเขตพื้นทีอ่ําเภอจัตรุัส         อําเภอจัตรุัส งบประมาณ 

18 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน เพื่อสนับสนุนกองทุน สนับสนุนกองทนุสวัสดิการฯ 20,000 20,000 20,000 เพื่อสนับสนุนการดําเนิน ส่วนสวัสดิการฯ จากนโยบาย 

  สวัสดิการชุมชนตําบลหนองบัวโคก และการดําเนินงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งานสวัสดิการชุมชนตําบล ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 4       การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

19 โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้เกิดความรัก อบรมครอบครัว 20,000 20,000 20,000 เกิดความรัก ส่วนสวัสดิการฯ จากนโยบาย 

    ในครอบครัว ลดปัญหาสังคม จํานวน 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในครอบครัว   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

             ลดปัญหาสังคม     

20 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อลดปัญหาสังคม  อบรมให้ความรู้ 40,000 40,000 40,000 ลดปัญหา ส่วนสวัสดิการฯ จากนโยบาย 

  สตรี และบุคคลในครอบครัว   แก่ประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความรุนแรง   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

       จํานวน 11 หมู่บ้าน        ในครอบครัว     

21 โครงการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุตําบลหนองบัวโตก เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ จัดกิจกรรมเดินวิ่ง 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ส่วนสวัสดิการฯ จากนโยบาย 

  ออกกําลังกาย ของผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แข็งแรง    ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

       จํานวน 11 หมู่บ้าน             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 5       การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลหนองบัวโคก เพื่อให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนได้ ส่วนการศึกษา จากนโยบาย 

  ได้เล่นกีฬา เด็กและเยาวชน  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร่วมแข่งขันกีฬา   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับ เพื่อสร้างความสามัคคี ร่วมแข่งขันกีฬา 11 อปท. 50,000 50,000 50,000 ท้องถิ่นมีความ ส่วนการศึกษา จากนโยบาย 

  อําเภอและระดับจังหวัด ในอปท.อําเภอจัตุรัส   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)  สามัคค ี   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและพลศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภท 60,000 60,000 60,000 ทุกหมู่บ้านมี ส่วนการศึกษา จากนโยบาย 

  ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประชาชนสนใจเล่นกีฬา ต่างๆให้หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อุปกรณ์กีฬา   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วม ร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการศึกษา จากนโยบาย 

    กิจกรรม วันเด็กให้กับเด็กในพื้นที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในวันเด็กแห่งชาติ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 6       การสร้างสรรค์สังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลหนองบัวโคก เพื่อส่งเสริมให้ จัดการแข่งขันกีฬา 150,000 150,000 150,000 ประชาชนสนใจเล่นกีฬา สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ประชาชนเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลดปัญหายาเสพติด   ผู้บริหารท้องถิ่น 

    ห่างไกลยาเสพติด  ของประชาชน 11 หมู่บ้าน             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหา 1.จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที ่ 50,000 50,000 50,000 ยาเสพติดในพื้นที่ลดลง สํานักปลัด  -แผนชุมชน 

  ในเขต อบต. ยาเสพติดในพื้นที่  2.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกิดการร่วมกันแก้ไข  สภ.หนองบัวโคก ทุกหมู่บ้าน 

      ในการกิจกรรม       ปัญหายาเสพติดทุก  -ศตสอ.  -นโยบายผู้ 

      ป้องกันยาเสพติด       ภาคส่วน  -ศตสจ. บริหารท้องถิ่น 

      ดําเนินการแก้ไข          - หน่วยงาน   

      ปัญหายาเสพติด       ที่เกี่ยวข้อง   

    ในพื้นที่โดยประชาชน           

      นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ             

      เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางที่ 1       ส่งเสริม รณรงค์ ให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการจัดทําแผนชุมชน/หมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริมการ จัดเวทีประชาคม 25,000 25,000 25,000 หมู่บ้านมีแผนของตนเอง  -สํานกัปลัด จากนโยบาย 

  แผนพัฒนาสามปีของ อบต. มีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อจัดทํา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แผนพัฒนา  -ส่วนสวัสดิการสังคม ผู้บริหารท้องถิ่น 

       แผนชุมชน 11 หมู่บ้าน       มีประสิทธิภาพ   ผู้บริหารท้องถิ่น 

2 โครงการรณงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดประชุมให้ความรู ้ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้มาใช้สิทธ ิ     สํานกัปลัด จากนโยบาย 

  ของประชาชนและบทบาทหน้าที่ของตน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน รณรงค์ เผยแพร ่  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เลือกตั้งเพิ่มขึ้น   ผู้บริหารท้องถิ่น 

    ในระบอบประชาธิปไตย ประชาสัมพันธก์ารเลือกตั้งต่างๆ             

                  

3 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือซ่อม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,000 500,000 50,000 เป็นไปตามระเบียบที่     สํานกัปลัด จากนโยบาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่กําหนด เลือกตั้งหรอืซ่อม ของผู้บริหาร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กําหนดในการเลือกตั้ง   ผู้บริหารท้องถิ่น 

      ท้องถิ่น/สมาชิกสภาทอ้งถิน่              
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางที่ 2       การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบและร่วมตรวจสอบได้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาํ อบต. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าว ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  5,000 5,000 5,000 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สํานักปลัด จากนโยบาย 

  สารสําหรับให้ผู้สนใจ รวมทั้งข้อมูลในศูนย์ฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ข่าวสารต่างๆ อยา่งทัน   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

2 โครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตตําบล เพื่อความสะดวกในการ จัดทําเวปไซด์ และอื่นๆ ที่ 30,000 30,000 30,000 การติดต่อประสานงาน สํานักปลัด จากนโยบาย 

    ติดต่อประสานงานและ เกี่ยวขอ้งตลอดทั้งปี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รวดเร็ว การให้บริการ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

    ค้นหาข้อมูลข่าวสาร         ข่าวสารแก่ประชาชน     

3 โครงการจัดทํารายงานกิจกรรมประจําป ี เพื่อเผยแพร่ประชาสัม จัดทํารายงานกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 เอกสารสําหรับเผยแพร่ สํานักปลัด จากนโยบาย 

    พันธ์ผลการปฏิบัติงาน มประจําป ีปีละ 1 ครั้ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผลการดําเนินงาน หรือ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

    และภารกิจของ อบต.         กิจกรรมของ อบต.     

4 โครงการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ติดตั้งปรับปรุง  ซ่อมแซม  80,000 50,000 30,000 การประชาสัมพันธ ์ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ประจําหมู่บา้น การประชาสัมพันธ ์ หอกระจายขา่ว  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ข้อมูลข่าวสารมี   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

    ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ในหมู่บ้านที่มีปัญหา       ประสิทธิภาพ     

5 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนยร์วม เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล อุดหนุนอปท.ที่รับผิดชอบ 35,000 35,000 35,000 อปท.มีสถานที่สําหรับ อปท.ในพื้นที่ อปท.ที่ขอรับการ 

  ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ข่าวสารของ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ดําเนินการจัดซื้อจัดจา้ง อําเภอจัตุรัส สนับสนุนดําเนินงาน 

  ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอจัตุรัส ดําเนินงานในศูนย์ฯ       ด้วยความสุจริต โปร่งใส 11 แห่ง ของศูนย์ฯ 

6 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ ์ 50,000 50,000   เอกสารสําหรับเผยแพร่ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ที่ทําการ อบต.หนองบัวโคก พันธ์ผลการปฏิบัติงาน ป้ายคัทเอาท์เหล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.)   ผลการดําเนินงาน หรือ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

    และภารกิจของ อบต.         กิจกรรมของ อบต.     

7 โครงการจัดประชุมบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างกํานัน/ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของ จัดประชุมทกุวนัที่ 7 ของเดือน 50,000 50,000 50,000 รับทราบขอ้มูลข่าวสารทาง สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการกับ อบต.หนองบัวโคก ส่วนราชการ ปรกึษาหารอื ประกอบด้วยผู้นําชุมชนส่วน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ราชการ หารอืในปัญหา   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

  การบริหารงานในพื้นที ่ ราชการในพื้นที ่จํานวน 80 น       อุปสรรค นําไปสู่การ     

          พัฒนารว่มกัน     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางที่ 3       การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
1 โครงการอบรมทัศนศึกษาของผู้บริหาร พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ จัดอบรม ดูงาน สําหรับผู้ 250,000 300,000 300,000 ผู้อบรมได้นําความรู้และ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต. ปฏิบัติงาน เกี่ยวขอ้ง จํานวน 50 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประสบกาณ์พัฒนาท้องถิ่น   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

2 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของผู้นําหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ จัดอบรม ดูงาน สําหรับผู้ 200,000 200,000 200,000 ผู้อบรมได้นําความรู้และ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  อสม.อปพร.และกลุ่มอาชีพในชุมชน พัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวขอ้ง จํานวน 110 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประสบการณ์พัฒนาท้องถิ่น   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในวันสําคัญ เพื่อเสริมสร้างความ พัฒนา ทําความสะอาด 10,000 10,000 10,000 ชุมชนมสี่วนร่วม เกิดความ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  สามัคคีในชุมชน ร่วมกันทุกภาคส่วนในตําบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สามัคคี ชุมชนสะอาดตา   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

4 โครงการออกบริการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อพบปะประชาชน จัดกิจกรรมออกบรกิาร 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้รับบริการ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ให้บริการด้านต่าง ๆ ด้านต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด้านต่างๆ อย่างทัว่ถึง   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

5 โครงการจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดจ้างทําข้อมูลแผนที่ภาษี 200,000 300,000 200,000 เพื่อความสะดวก และเพิ่ม ส่วนการคลัง จากนโยบาย 

    ในการจัดเก็บภาษี ในเขต อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประสิทธภิาพการจัดเก็บ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ใช้ในสํานกังาน 250,000 200,000 200,000 เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ จากนโยบาย 
  ในสํานักงาน อบต. ของพนักงาน   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ ทุกส่วนของ ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

7 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขต อบต. เพื่อเป็นข้อมูลในการ ให้ความรู้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล 30,000 30,000 30,000 มีข้อมูลในการจดัการ ส่วนสวัสดิการ จากนโยบาย 

  บริหารงานท้องถิ่น บันทึกข้อมูลและประมวลผล จปฐ. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริหารงาน อบต.   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

8 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างประจําสํานักงาน เพื่อใช้ในการดําเนินงาน ย้ายพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000  - มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สํานักปลัด จากนโยบาย 

  อบต.หนองบัวโคก ของท้องถิ่น ตามถนนภายใน อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.)   ประจําสํานักงาน อบต.   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน  เพื่อความเป็นระเบียบ ตกแต่งบริเวณหน้าอาคาร 100,000 100,000 50,000 สํานักงานเป็นระเบียบ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  อบต.หนองบัวโคก สวยงาม สํานักงานและภายนอกสํานักงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และมีความสวยงาม   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งตัดหญ้า 30,000     เกิดความสะดวกในการ สํานักปลัด จากนโยบาย 

  ประจํา อบต.หนองบัวโคก ของพนักงาน ชนิดเข็นและชนิดขอ้แข็ง (งบ อบต.)     ปฏิบัติงานราชการ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

11 โครงการก่อสร้างป้ายและรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก  เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบและ ก่อสร้างรัว้ล้อมรอบอาคาร 200,000 150,000   -  มีรั้วรอบอาคาร ส่วนโยธา จากนโยบาย 

  สํานักงาน อบต.หนองบัวโคก  รักษาทรัพย์สินของทางราชการ สํานักงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.)   สํานักงาน    ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางที่ 3       การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
12 โครงการจัดซื้อเต้นท์ประจํา อบต.หนองบัวโคก เพื่อใช้ในการจัด จัดซื้อเต้นท์ 90,000 60,000 30,000 ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด จากนโยบาย 
    กิจกรรมต่างๆ   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สะดวกในการเข้าร่วม   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
              กิจกรรมต่างๆ     
13 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ประจํา อบต.หนองบัวโคก เพื่ออํานวยความสะดวก จัดซื้อเก้าอี้ 50,000 50,000   ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด จากนโยบาย 
    ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   (งบ อบต.) (งบ อบต.)   สะดวกในการเข้าร่วม   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
            กิจกรรมต่างๆ     
14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงแบบหิ้ว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง 10,000     เกิดความสะดวกในการ สํานักปลัด จากนโยบาย 
  ประจํา อบต.หนองบัวโคก ของพนักงาน แบบหิ้ว (งบ อบต.)     ปฏิบัติงานราชการ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
15 โครงการต่อเติมนั่งร้านอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัด ต่อเติมนั่งร้าน 50,000 30,000   ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด จากนโยบาย 
    กิจกรรมต่างๆ อเนกประสงค์  (งบ อบต.) (งบ อบต.)   สะดวกในการเข้าร่วม   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
              กิจกรรมต่างๆ     
16 โครงการตกแต่งภายในอาคารสํานักงาน อบต. เพื่ออํานวยความสะดวก ตกแต่งภายในอาคาร 150,000 100,000 80,000 ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด จากนโยบาย 
  หนองบัวโคก (แห่งใหม่) ต่อผู้มาติดต่อ สํานักงาน  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สะดวกในการรับ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
    งานราชการ          บริการ     
17 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เพื่อไว้บริการประชาชน ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 100,000     ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด จากนโยบาย 

    ผู้มาติดตอราชการ   (งบ อบต.)     
สะดวกในการรับ

บริการ   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 อบต.มีรายได้จาก ส่วนการคลัง จากนโยบาย 

    การจัดเก็บรายได้ 
การรณรงค์ในการชําระ

ภาษีต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จัดเก็บเพิ่มขึ้น   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
19 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทําแผนที่ภาษีและ 200,000 200,000 200,000 อบต.มีแผนที่ใช้ในการ ส่วนการคลัง จากนโยบาย 
  การจัดเก็บรายได้ ทะเบียนทรัพย์สิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จัดเก็บรายได้   ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 1       ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)   ที่รับผิดชอบ   
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสาม เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 550 ม. 2,000,000  -  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.4 
  แยกคุ้มหนองไทร - บ้านนายนันทะ และลดปัญหาฝุ่นละออง  หนา 0.15 ม. (งบอุดหนุน)     สะดวกในการสัญจร   
  ปุผาลา ม.4                 
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากหมู่ ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 8 ม. ยาว 7,000 ม. 21,000,000  -  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.5 
  บ้านทามจาน ม.5 ถึงหนองโสน ม.3 สะดวกในการสัญจร   (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร     
                    
3 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้องลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  -  - 850,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.5 
  เลียบห้วยลําอินทร์ ม.5 สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 8 ม. ยาว 10 กม.  - 30,000,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.6 
  หนองพง ม.6-บ้านสระสี่เหลี่ยม  สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
  ต.บ้านกอก                 
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 8 ม. ยาว 7,000 ม.  -  - 21,000,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.2 
  หนองลุมพุก ม.2 - สระสี่เหลี่ยม ต.บ้านกอก สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
                  
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจาก ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.  - 700,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.1 
  บ้านกํานัน ม.1 สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร     
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 เพื่อสะดวกต่อการลําเลียง กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.  - 1,050,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.3 
  สายคุ้มหนองน้ําขุ่น  พืชผลทางการเกษตร     (งบอุดหนุน)   สะดวกยิ่งขึ้น   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 1       ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 8 ม. ยาว 6 กม.  -  - 2,000,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.6 
  หนองพง ม.6-บ้านสระสี่เหลี่ยม  สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
  ต.บ้านกอก                 
9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนน ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม.  - 7,000,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน  
  ลาดยางจากหน้าบ้านนายสนั่น  สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
   โฉสูงเนินม.10-บ้านห้วยดอนยาว ม.11                 
10 โครงการวางท่อระบายน้ําถนนจากสาม ประชาชนมีถนนที่ดี วางท่อระบายน้ําพร้อม  -   - 500,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.2 
  แยกหนองลุมพุก ม.2 - บ้านโสกรวก หมู่ 7 สะดวกในการสัญจร บ่อพักระยะทาง 200 ม.     (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
11 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อม ประชาชนมีถนนที่ดี ยกร่องกว้าง 8 ม.ยาว  - 750,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.2 
  ลงลูกรังจากแยกบ้านดงผาสุก ม.2 ถึงถนน สะดวกในการสัญจร 2,000 ม. และลงลูกรัง   (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร     
  สายคูเมือง-โสกคร้อ   กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.             
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  - 390,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.2 
  นายวุ่น โนนขุนทด ถึงบ้านนายแป   สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
  หวลขุนทด ม.2                 
13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.  -  - 300,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.3 
  ยายใจ ม.3- ถนนสายหนองโสน-สระ สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
  สี่เหลี่ยม ต.บ้านกอก                 
14 โครงสร้างถนน คสล.ม.2 เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 4 ม. ยาว 316 ม.     1,090,000   การเดินทางสะดวก   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชนม.2 
  สายซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  และลดปัญหาฝุ่นละออง  หนา 0.15ม   (งบอุดหนุน)   ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 1       ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้าน ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม.  -  - 1,260,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.3 
  หนองโสน ม.3 - บ้านทามจาน ม.5  สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     

16 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี 
 กว้าง 4  ม. ยาว 1,500 

ม.  - 300,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.3 
  ถนนสายเลียบห้วยลําอินทร์ ม.3 สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร     
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากท้าย ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.  -  - 1,300,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.4 
  หมู่บ้าน-ฝายน้ําล้น ม.4 สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน ประชาชนมีถนนที่ดี ระยะทาง 1,600 ม.     200,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.5 
  ทามจาน-ถนนชัยภูมิสีคิ้ว ม.5 สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
19 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 300,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.6 
  สาย หนองหญ้ารังกา ม.6-หนองโสน สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม.  -  - 550,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.7 
  สายโสกรวกม.7-โคกสามัคคี สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
21 โครงการก่อสร้าง คสล.คุ้มโนนนาดี ม.7  ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม.  -  - 780,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.7 
  ถึงบ้านหนองซึก ม.8 สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม.  - 800,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.7 
  หมู่บ้าน ม.7 สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสมยอม  ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.  -  - 350,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.7 
  ม.8 สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 1       ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
24 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้าน เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 350 ม.  - 1,500,000  - การเดินทางสะดวก   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.8 
  ม.8 จากบ้านนางเต็มถึงบ้านสมบูรณ์  และลดปัญหาฝุ่นละออง  หนา 0.15 ม.   (งบอุดหนุน)   ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน   
25 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อระบายน้ําตามถนน  -  - 760,000 ชุมชนสะอาดน่าอยู่   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชนม.8 
  พักภายในหมู่บ้าน ม.8 ในชุมชน ภายในหมู่บ้าน ยาว900ม.     (งบอุดหนุน) ลดปัญหาน้ําขัง   
              ในชุมชน     
26 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร  ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 1,200,000  -  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.8 
  สายหนองเกต ม.8-เต็งเตี้ย ตําบลทับรั้ง สะดวกในการสัญจร   (งบอุดหนุน)     สะดวกในการสัญจร   
  จ.นครราชสีมา                 
27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 600,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.8 
  หนองซึก ม.8 - หนองสาคร สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
28 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย 201 ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 13 กม.  - 5,000,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.4 
  จากทางแยกศาลาใหม่ถึง ม.4-ม.9 สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   ม.9 
29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.  - 900,000  - เพื่อการสัญจร/ขนส่ง   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.3 
  สายคุ้มหนองน้ําขุ่น ม.3 สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกยิ่งขึ้น     
30 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ม.9 ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 700,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.9 
  สายหนองกระโดน -โสกรวก ม.7 สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
31 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง ระยะทาง 200 ม.  - 400,000  - ชุมชนสะอาดน่าอยู่   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.9 
  พักถนนภายในหมู่บ้าน ม.9 ในชุมชน     (งบอดหนุน)   ลดปัญหาน้ําขัง     
              ในชุมชน     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 1       ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 4 ม. ยาว 5,800 ม.  -  - 700,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.4 
  เลียบห้วยลําอินทร์ ม.4 สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 1  ม. ยาว 100 ม.  -  - 200,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.9 
  เหล็กสาย จากบ้านนางเรียบ การัมย์  สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
  ถึงบ้านนางอ้อม เขือนอก ม.9                 
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางแยกเข้า ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม.  - 900,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.10 
  คุ้มหนองตะไก้ถึงบ้านนายแก้ว  สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร     
  ฝาสันเทียะ ม.10                 
35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากแยก ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5  ม. ยาว 355 ม.  - 1,300,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  บ้านนายเจือ ม.11-บ้านหนองตะไก้ ม.10 สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
                    
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากซอยสวน ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5  ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  นายสงบ-บ้านนายหรี่ พันขุนทด ม.11 สะดวกในการสัญจร หนา 0. 15 ม.   (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
                    
37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยก ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5  ม. ยาว 200 ม.  - 600,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  ตะวันออกโรงเรียนบ้านหนองโสน-บ้าน สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
  นายณรงค์ ม.11                 
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกป้าย ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.  -  - 1,100,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  ทางเข้าวัดถึงประตูวัดใหม่หนองโสน  ม.11 สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 1       ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากซอย ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม.  - 1,200,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  บ้านนายสนองถึงวัดใหม่หนองโสน ม.11 สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
40 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลง ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 600,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  ลูกรังสายแยกนานายสมหวัง-นานายอั้น สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
  รักชัย ม.11                 
41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  - 500,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.7 
  โนนนาดี-หนองห่าง ม.7 สะดวกในการสัญจร     (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
42 โครงการยกระดับพร้อมลงลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.  - 350,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.7 
  ถนนสายโสกรวก-โนนนาดี ม.7 สะดวกในการสัญจร วางท่อระบายน้ํา 3 จุด   (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
43 โครงการแก้ไขจุดกลับรถถนนชัยภูมิ เพื่อสะดวกในการสัญจร ปรับเปลี่ยนจุดกลับรถ 200,000  -  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.4 
  สีคิ้ว บริเวณทางเข้า ม.4 และลดอุบัติเหตุทางถนน   (งบอุดหนุน)     สะดวกในการสัญจร     
44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5  ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.2 
  นางมน เรียงสันเทียะ -บ้านนายสัมฤทธิ์ สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
  เสียดขุนทด                 
45 โครงการกําจัดวัชพืชสองฝั่งถนนเลียบ เพื่อกําจัดวัชพืชถนน กําจัดวัชพืชตามถนนเลียบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สภาพแวดล้อมสวยงาม   -หน่วยงานราชการอื่น  - จากนโยบาย 
  ห้วยลําอินทร์ ม.2,3,4,5,7,8,9,10 และม.11 เลียบลําอินทร์ ห้วยลําอินทร์ 9 หมู่บ้าน (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน)     ผู้บริหารท้องถิ่น 
46 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อม ประชาชนมีถนนที่ดี ยกร่องกว้าง 8 ม.ยาว  - 820,000  - ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.8 
  ลงลูกรัง สายโสกคร้อ -หนองสองห้อง ม.8 สะดวกในการสัญจร 2,000 ม. และลงลูกรัง   (งบอุดหนุน)   สะดวกในการสัญจร   
      กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 1       ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
47 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อม ประชาชนมีถนนที่ดี ยกร่องกว้าง 6 ม.ยาว  -  - 550,000 ประชาชนได้รับความ -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.8 
  ลงลูกรัง ม.8 จากบ้านนายเพียร เหงขุนทด สะดวกในการสัญจร 1,500 ม. และลงลูกรัง     (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
  ถึงถนนลูกรังสายคูเมือง - โสกคร้อ    กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.             
48 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อม ประชาชนมีถนนที่ดี ยกร่องกว้าง 6 ม.ยาว  -  - 750,000 ประชาชนได้รับความ -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.9 
  ลงลูกรัง ม.9 สายจากหลังวัดโคกสามัคคีถึง สะดวกในการสัญจร 2,500 ม. และลงลูกรัง     (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร     
  ถึงถนนลูกรังสายหนองซึก - โคกสามัคคี    กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.             

49 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสีนาย
แดง  เพื่อสะดวกต่อการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. - 1,050,000 - การเดินทางสะดวก ส่วนโยธา จากแผนชุมชนม.10 

  ถึงคุ้มหนองนา ม.10  และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม.   (งบ อบต.)   ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน   
50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตาล ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5  ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ประชาชนได้รับความ  -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  เซี่ยงถึงบ้านนายบุญมา ครองการ  ม.11 สะดวกในการสัญจร หนา 0.15     (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
                    
51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอกวัว ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5  ม. ยาว 300 ม.  -  - 1,050,000 ประชาชนได้รับความ -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  นายสนอง โฉสูงเนินถึงโรงเรียนบ้านหนอง สะดวกในการสัญจร หนา 0.15     (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
  โสน ม.11               
52 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบ ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 4 ม. ยาว 5,800 ม.  -  - 1,500,000 ประชาชนได้รับความ -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  คลองห้วยโกรกลึกถึง กม.2 ม.11 สะดวกในการสัญจร       (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 5  ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ประชาชนได้รับความ -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  บ้านนายศิริชัยถึงบ้านนายพล ม.11 สะดวกในการสัญจร หนา 0.15     (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 1       ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและท่อระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
54 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบ ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 600,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.7 
  ห้วยลําอินทร์ ม.7  จากสระอีสานเขียวถึง สะดวกในการสัญจร จํานวน 2 ฝั่ง     (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
  นานางรัตนา นอขุนทด                  
55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบ ประชาชนมีถนนที่ดี กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 900,000 ประชาชนได้รับความ   -หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.7 
  ห้วยลําอินทร์ ม.7  จากทางแยกถนนสาย สะดวกในการสัญจร จํานวน 2 ฝั่ง     (งบอุดหนุน) สะดวกในการสัญจร   
  โสกรวก -โคกสามัคคีถึงยอดโสกรวก                  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 2       ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงาน เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา 
ก่อสร้างระบบสูบ

น้ําประปา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีน้ําประปา หน่วยงานราชการอื่น จากนโยบาย 
  แสงอาทิตย์ ม.1-11 ประปาใช้อย่างเพียงพอ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ใช้อย่างเพียงพอ   ผู้บริหารท้องถิ่น 

2 โครงการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะเพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวก 
ตั้งตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ

เพิ่มเติม  - 100,000  - การติดต่อสื่อสารสะดวก หน่วยงานราชการอื่น จากนโยบาย 
  ม.1-11 ในการติดต่อสื่อสาร     (งบอุดหนุน)   รวดเร็ว   ผู้บริหารท้องถิ่น 

3 โครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ําประปา เพิ่มเติม  เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา 
ก่อสร้างถังจ่ายน้ําประปา 

พร้อม 500,000 500,000   ประชาชนมีน้ําประปา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  ม.11 (บริเวณวัดใหม่หนองโสน และคุ้ม ประปาใช้อย่างเพียงพอ ท่อเมน จํานวน 2 จุด (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)   ใช้อย่างเพียงพอ   
  ดอนยาว)                 

4 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา 
ติดตั้งเครื่องกรอง
น้ําประปา 1 จุด  - 80,000  - ประชาชนได้มีน้ําประปา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.4 

  ประจําหมู่บ้าน ม.4 ประปาที่มีคุณภาพ     (งบอุดหนุน)   ที่ได้มาตรฐาน   
5 โครงการขยายเขตเปลี่ยนท่อเมนประปา  เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา เปลี่ยนท่อเมน   - 300,000  - ประชาชนมีน้ําประปา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.3 
  หมู่ 3 จากหนองน้ําขุ่น-หนองโสน  ประปาใช้อย่างเพียงพอ     (งบอุดหนุน)   ใช้อย่างเพียงพอ   

6 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ําประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา 
ก่อสร้างระบบกรองน้ํา

ผลิตน้ํา  - 500,000  - ประชาชนได้ใช้น้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.10 
  บาดาลคุ้มหนองตะไก้และคุ้มหนองนา ม.10 ประปาที่มีคุณภาพ ประปาที่ได้มาตรฐาน   (งบอุดหนุน)   ประปาที่มีคุณภาพ   

7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล /เป่าล้างบ่อ ประชาชนมีน้ําใช้ 
ก่อสร้างระบบบาดาลให้

เพียงพอ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  บาดาลเพื่อการอุปโภคและการเกษตร อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการใช้น้ํา (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เพียงพอ   ทุกหมู่บ้าน 
   ม.1-11                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 2       ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

8 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้ําใช้ 
ก่อสร้างระบบประปา

พร้อมวางท่อ  - 500,000   ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.4 
  คุ้มหนองไทร ม.4 อย่างเพียงพอ รอบหมู่บ้าน คุ้มหนองไทร   (งบอุดหนุน)   เพียงพอ   
9 โครงการก่อสร้างประปา ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างประปา ตามแบบ 3,300,000     ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.2 
  แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 2 อย่างเพียงพอ กรมทรัพยากรน้ํา (งบอุดหนุน)     เพียงพอ   

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ปรับปรุง ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง 
ขุดเจาะ ซ่อมแซมบ่อ

บาดาล   - 120,000 120,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ หน่วยงานราชการอื่น จากนโยบายของ 

  ซ่อมแซม เป่าล้างบ่อบาดาล เพียงพอ 
เป่าล้างทําความสะอาดบ่อ

บาดาล   (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ครบทุกครัวเรือน   ผู้บริหารท้องถิ่น 
12 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา   - 80,000  - ประชาชนมีน้ําประปา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน ม.11 
  ประจําหมู่บ้าน ม.11 น้ําประปา  1 แห่ง   (งบอุดหนุน)   ที่มีคุณภาพใช้   
13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา ซ่อมแซมระบบประปาที่  - 100,000 200,000 ประชาชนได้ใช้น้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชนทุก 
  หมู่บ้าน ม.1-11 ประปาที่สะอาดไว้ใช้  ชํารุด   (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประปาที่มีคุณภาพ   
    อย่างเพียงพอ              หมู่บ้าน 
14 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอ เพื่อขยายเขตประปา ขยายเขตประปา 30,000 20,000 20,000 ประชาชนมีน้ําประปา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  บําเหน็จณรงค์ ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ส่วนภูมิภาคให้เข้า (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ใช้อย่างเพียงพอ   ม.1และ ม.9 
       ถึงทุกครัวเรือน ในหมู่ 1 , 9             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 3       ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
1 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประจํา เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน ก่อสร้างสวนสาธารณะใน 1,000,000 800,000 600,000 มีสวนสาธารณะ อบต. จากนโยบาย 
  ตําบล และออกกําลังกาย พื้นที่  (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประจําตําบล  -หน่วยงานอื่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระอีสานเขียว เพื่อจัดสภาพแวดล้อม สระอีสานเขียวได้รับการ  - 600,000   สภาพแวดล้อมสวยงาม  -ทรัพยากรฯ จว. จากนโยบาย 
   ม.2 สระให้สวยงาม พัฒนาปรับปรุงให้สวยงาม   (งบอุดหนุน)   และอนุรักษ์ธรรมชาติ  -หน่วยงานอื่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ํา ปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ สถานที่อ่างเก็บน้ํา   - 1,500,000   มีแหล่งท่องเที่ยว   -ทรัพยากรฯ จว. จากนโยบาย 
  ชลประทานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชลประทาน   (งบอุดหนุน)   พักผ่อนและสถานที่  -หน่วยงานอื่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
    จําหน่ายสินค้า OTOP  ม.1จํานวน 1 แห่ง       จําหน่ายสินค้า     
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ํา ปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ํา 2,000,000  -   สภาพแวดล้อมสวยงาม  -ชลปะทาน จว.  -จากแผนชุมชน  
  โกรกผักหวาน ม.4 รอบอ่างฯให้สวยงาม โกรกผักหวาน ม.4  (งบอุดหนุน)     และอนุรักษ์ธรรมชาติ  -หน่วยงานอื่น ม.4 
       จํานวน 1 แห่ง            - จากนโยบาย 
                  ผู้บริหารท้องถิ่น 

5 โครงการขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ เพื่อเป็นอนุรักษ์ป่าไม้ ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ 20,000 20,000 20,000 
ที่สาธารณะมีป่าไม้

เพิ่มขึ้น สํานักปลัด จากนโยบาย 
  นําไปปลูกที่สาธารณะภายในตําบล ในชุมชน   (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)    -ศูนย์เพาะชํา ผู้บริหารท้องถิ่น 
                กล้าไม้ฯ จว.   
                 -ทรัพยากรฯ จว.   

6 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อรองรับประมาณขยะ 
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

ขนาด 6 ต้น 2,300,000     ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ สํานักปลัด จากนโยบาย 
    ในชุมชน 6 ล้อ แบบอัดท้ายขนาด (งบ อบต./         ผู้บริหารท้องถิ่น 
       ความจุ 10 ลบ.ม. งบเงินอุดหนุน)           
7 โครงการกําจัดวัชพืชสองข้างถนนภายในเขต ปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ กําจัดวัชพืชสองข้างถนน 150,000 150,000 150,000 ให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่  หน่วยงาน จากนโยบาย 
  อบต. สองข้างถนนให้สวยงาม ภายในเขต อบต. (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)   ราชการอื่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 แนวทางที่ 3       ส่งเสริมการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อเป็นทางเลือกให้เกิด 
สนับสนุนกิจกรรมการ

ผลิตพลังงาน 300,000 300,000 300,000 ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่วนส่งเสริมการเกษตร จากนโยบาย 
    การใช้พลังงานทดแทน ทดแทนประเภทต่างๆ  (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)   หน่วยงานราชการอื่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
2 โครงการผลิตไบโอแก๊ส เพื่อเป็นทางเลือกให้เกิด สนับสนุนกิจกรรมการ  - 110,000 110,000 ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่วนส่งเสริมการเกษตร จากนโยบาย 
    การใช้พลังงานทดแทน  ผลิต   (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)   หน่วยงานราชการอื่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 แนวทางที่ 1       พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
1 โครงการขุดลอกห้วยลําอินทร์ ม.10-ม.11 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 20 ม. ยาว 4,000 ม.  1,000,000  -   เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
    ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน)     ใช้ในการเกษตร   ม.10-11 

2 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บริเวณนา เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ 
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

จํานวน1 ช่อง    - 400,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  นายสมศักดิ์ สังข์สูงเนิน ม.3 ในการเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม.   (งบ อบต.)   ใช้ในการเกษตร   ม.3 

3 
โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น  แบบ มข 2527 
ม.5  เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 25 ม. สันฝายลึก 4 ม. 700,000  -  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 

  
บริเวณรอยต่อระหว่างต.หนองบัวโคก- ต.กุด
น้ําใส  ในการเกษตร   (งบอุดหนุน)     ใช้ในการเกษตร   ม.5 

4 
โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น แบบ มข.2527 
ม.5   เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 25 ม. สันฝายลึก 4 ม.  - 700,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 

  บริเวณนานายปัชฌา ชาติชนะ  ในการเกษตร     (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.5 
5 โครงการก่อสร้างฝายน้ําลาด ม.5 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม.   - 1,400,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
    ในการเกษตร  สันฝายลึก 4 ม.   (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.5 

6 
โครงการขุดลอกคลองห้วยลําอินทร์ ลงลูกรัง
และ เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 25 ม. ยาว 7,000 ม.  -  - 4,000,000 เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 

  ฝังท่อถนนเลียบห้วยลําอินทร์ ม.5 ในการเกษตร  ลึก 2.5 ม.     (งบอุดหนุน) ใช้ในการเกษตร   ม.5 
7 โครงการขุดลอกคลองทุ่งโปร่งระหว่างหนอง เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 20 ม. ยาว 1,000 ม.   -  - 900,000 เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  หลุมปูน-ห้วยลําอินทร์ ม.5 ในการเกษตร ลึก 3 ม.     (งบอุดหนุน) ใช้ในการเกษตร   ม.5 
8 โครงการขุดลอกคลองหนองหลุมปูน ม.5  เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 20 ม. ยาว 1,000 ม.   -  - 900,000 เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  ถึงสุดแดนตําบลกุดน้ําใส  ในการเกษตร ลึก 3 ม.     (งบอุดหนุน) ใช้ในการเกษตร   ม.5 
9 โครงการขุดลอกคลองโสกปลาดุก ต่อจาก เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 20 ม. ยาว 350 ม.   -  - 300,000 เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  โครงการเดิม ม.6 ในการเกษตร ลึก 3 ม.     (งบอุดหนุน) ใช้ในการเกษตร   ม.6 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 แนวทางที่ 1       พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
10 โครงการขุดลอกห้วยลําอินทร์  ม.7 บริเวณ เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 20 ม. ยาว 1,000 ม..  - 1,000,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 

  
หลังวัด-ฝายน้ําล้นบริเวณนานายณรงค์  
สุขขุนทด 

ในการเกษตร ลึก 3 ม.  (งบอุดหนุน)  ใช้ในการเกษตร  ม.7 

11 โครงการขุดลอกคลองยอดโสกรวก ม.7 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 20 ม. ยาว 2,000 ม.  3,000,000  -   เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
    ในการเกษตร  ลึก 3 ม (งบอุดหนุน)     ใช้ในการเกษตร   ม.7 
12 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยลําอินทร์บริเวณ เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. - 300,000 - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  นานายเสริม  กุ้งกลางดอน ม.10 ในการเกษตร  สูง 3 ม.   (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.10 
13 โครงการขุดลอกห้วยลําอินทร์ บริเวณถนนลูกรัง เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 25 ม. ยาว 2,000 ม.  2,000,000  -  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  ทางเข้าหมู่บ้าน ม.10-ม.3 ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน)     ใช้ในการเกษตร   ม.3,10 
14 โครงการขุดลอกห้วยลําอินทร์ บริเวณอ่างเก็บน้ํา เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 25 ม. ยาว 2,500 ม.   -  - 2,000,000 เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  หนองตะครอง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านโสกรวก หมู่ที่ 7 ในการเกษตร ลึก 3 ม.     (งบอุดหนุน) ใช้ในการเกษตร   ม.7,9 
15 โครงการขุดลอกบ่อเอส เอ็ม แอล(SML) ม.10 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 80 ม. ยาว 200 ม.   - 400,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
    ในการเกษตร ลึก 2.5 ม.   (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.10 

16 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยลําอินทร์  เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ 
กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.  

  - 400,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  บริเวณนานายเพ็ญ ม.11 ในการเกษตร ลึก 3 ม.    (งบอุดหนุ)   ใช้ในการเกษตร   ม.11 

17 
โครงการขุดลอกห้วยลําอินทร์ บริเวณนา 
 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 25 ม. ยาว 2,500 ม.   - 2,000,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 

  นายเพ็ญ ม.11- ม.4 ในการเกษตร ลึก 3 ม.   (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.4,11 
18 โครงการขุดลอกห้วยลําอินทร์ ม.2--ม.8 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ กว้าง 20 ม. ยาว 3,000 ม.  1,000,000  -   เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
    ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน)     ใช้ในการเกษตร   ม.2,ม.8 

19 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บริเวณถนน เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ 
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

จํานวน1 ช่อง   150,000  -  - สามารถสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  ลูกรังสายคุ้มขันติวิไล - เต็งเตี้ย ม.8 ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม. (งบอุดหนุน)     ในลําลียงผลผลิต   ม.8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 แนวทางที่ 1       พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

20 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  ม.5  เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ 
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมจํานวน

4ช่อง  1,000,000    - สามารถสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  บริเวณนานายหนุย  ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด 2.00 X 2.00 ม. (งบอุดหนุน)     ในลําลียงผลผลิต   ม.5 

21 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  ม.3  เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ 
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมจํานวน

1ช่อง    150,000  - สามารถสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
  บริเวณถนนหนองงื้ว-หนองน้ําขุ่น ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม.   (งบอุดหนุน)   ในลําลียงผลผลิต   ม.3 
22 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ํา ม.4 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ ก่อสร้างท่อส่งน้ํา   - 200,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 

  จากฝายน้ําล้นถึงนานายสุข  ภูประกิจ  ในการเกษตร 
ขนาดท่อ 0.80 ม. ยาว 

300 ม.    (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.4 

23 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  ม.5  เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ 
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมจํานวน

1ช่อง      150,000 สามารถสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
    ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม.     (งบอุดหนุน) ในลําลียงผลผลิต   ม.5 

24 
โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น แบบ มข.2527 
ม.5   เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ 

กว้าง 25 ม. สันฝายลึก 4 
ม.   - 700,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 

  บริเวณฝายใหญ่ ในการเกษตร     (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.5 

25 โครงการขุดลอกหนองยายใจ ม.3 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ 
กว้าง 32 ม.ยาว124 ม. 

ลึก3 ม.  - 595,200  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน 
    ในการเกษตร     (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.3 

26 โครงการขุดลอกสระหนองพง ม.6 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ 
กว้าง 250ม.ยาว140 ม.

ลึก 3 ม.  - 600,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน  
    ในการเกษตร     (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.6 

27 โครงการขุดลอกสระหนองแดง ม.6 เพื่อจัดหาแหล่งน้ําใช้ 
กว้าง 220 ม.ยาว180ม.

ลึก 3 ม.  - 800,000  - เกษตรกรมีแหล่งน้ํา หน่วยงานราชการอื่น จากแผนชุมชน  
    ในการเกษตร     (งบอุดหนุน)   ใช้ในการเกษตร   ม.6 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 แนวทางที่ 3       ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
1 โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย เพื่อเป็นแหล่งผลิตและ ก่อสร้างโรงเรือนและจัดหา 1,000,000 100,000 100,000 ชุมชนมีแหล่งผลิตปุ๋ย  -หน่วยงานราชการอื่น จากแนโยบาย 

   ชีวภาพ ประจําตําบลหนองบัวโคก  กักเก็บปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน 
เครื่องมือในการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) จํานวน 1 แห่ง   ผู้บริหารท้องถิ่น 
  พร้อมอุปกรณ์                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

112 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 2       การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเล็กมีศูนย์ 
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 3,000,000  -  - เด็กเล็กมีศูนย์สําหรับ ส่วนการ ขอรับการสนับสนุน 
  ตําบลหนองบัวโคก พัฒนาการเรียนรู้อย่าง จํานวน 1 แห่ง (งบอุดหนุน)     เรียนรู้และเสริมสร้าง ศึกษาฯ งบประมาณ 
    เพียงพอ         พัฒนาการอย่างเพียงพอ   จากกรมส่งเสริมฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 5       การพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาอเนก 3,000,000    - มีสนามกีฬาได้มาตรฐาน  -ส่วนการศึกษา จากนโยบาย 
  ประจําตําบลหนองบัวโคก ให้ได้มาตรฐาน ประสงค์ ให้เพียงพอกับ (งบอุดหนุน)     1 แห่ง  -หน่วยงานราชการอื่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
    ให้ได้มาตรฐาน ความต้องการ             
2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬาอเนก 2,000,000  -  - มีสนามกีฬาได้มาตรฐาน ส่วนการศึกษา จากแผนชุมชน 
  ประจําหมู่บ้าน ม.10 ให้ได้มาตรฐาน ประสงค์ให้เพียงพอกับ (งบอุดหนุน)     1 แห่ง หน่วยงานราชการอื่น ม.10 
      ความต้องการ             
3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬาอเนก  - 2,000,000  - มีสนามกีฬาได้มาตรฐาน ส่วนการศึกษา จากแผนชุมชน 
  ประจําหมู่บ้าน ม.6 ให้ได้มาตรฐาน ประสงค์ให้เพียงพอกับ (งบอุดหนุน)   1 แห่ง หน่วยงานราชการอื่น ม.6 
      ความต้องการ             
4 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬาอเนก  -  - 1,500,000 มีสนามกีฬาได้มาตรฐาน ส่วนการศึกษา จากแผนชุมชน 
  ประจําหมู่บ้าน ม.4 ให้ได้มาตรฐาน ประสงค์ให้เพียงพอกับ   (งบอุดหนุน) 1 แห่ง หน่วยงานราชการอื่น ม.4 
      ความต้องการ             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางที่ 3       การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หมายเหตุ 
      (ผลผลิตของโครงการ) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)  จะได้รับ ที่รับผิดชอบ   
1 โครงการจัดซื้อรถน้ําอเนกประสงค์  เพื่อแก้ไขปัญหา จัดซื้อรถน้ําอเนกประสงค์ 3,000,000     สามารถช่วยเหลือประชาชน สํานักปลัด จากนโยบาย 
    สาธารณภัยในพื้นที่   ขนาด 12,000 ลิตร (งบเงินอุดหนุน)     เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่   ผู้บริหารท้องถิ่น 
2 โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง      3,200,000 เกิดความสะดวกในการ ส่วนโยธา จากนโยบาย 
    ของพนักงาน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ     (งบเงินอุดหนุน) ปฏิบัติงานราชการ   ผู้บริหารท้องถิ่น 
3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค   2,000,000   เกิดความสะดวกในการ ส่วนโยธา จากนโยบาย 
  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ของพนักงาน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   (งบเงินอุดหนุน)   ปฏิบัติงานราชการ   ผู้บริหารท้องถิ่น 
4 โครกงานจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย(EMS) ประจํา เพื่อช่วยเหลือผู้เหตุ จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย  900,000     สามารถช่วยเหลือ สํานักปลัด จากนโยบาย 
  อบต.หนองบัวโคก ฉุกเฉินในพื้นที่   จํานวน 1 คัน งบอบต/     ประชาชน   ผู้บริหารท้องถิ่น 
         เงินอุดหนุน     ที่ประสบเหตุฉุกเฉิน     
            ในพื้นที่       
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ส่วนที่ 6 

การนําแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรที่ทําหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  
 

 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  6  
ข้อ  28  ได้กําหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมี
คณะกรรมการ ฯ ประกอบจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนประชาคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือก   
 

 6.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองบัวโคก 
 คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ที่ 71/2555  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ดังนี้ 

1.  นายจีระศักดิ์  ทานอุทิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  กรรมการ 
   2.  นายเอกวัฒน์ ชาวจันทึก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  กรรมการ
  3.  นายณัฐพงษ์  ผาสุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  กรรมการ 

.     4.  นายสมาน  ผิวรักษา ผู้แทนประชาคมตําบล  กรรมการ 
    5.  นายสมดี  หวงทองดี ผู้แทนประชาคมตําบล  กรรมการ 
   6.  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก    กรรมการ 
   7.  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน     กรรมการ 
   8.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก    กรรมการ   

9.  หัวหน้าส่วนโยธา       กรรมการ 
   10. หัวหน้าส่วนการคลัง       กรรมการ 
   11. นายภิรมย์  สอสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
   12. นายสําราญ  พันขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

13. หัวหน้าสํานักปลัด อบต.หนองบัวโคก             กรรมการ 
   

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  
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  1.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทําให้การติดตามและประเมินผลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อ
นําไปใช้ในการแกไ้ขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง                   
  

6.2  วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
ไปสู่การปฏิบัติ 

จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ  การประเมินว่ามีการนําแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จําต้อง
ประเมินผลการปฏิบัตใินแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพื่อนําไปสู่การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนองต่อ
วิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะนํามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ใช้หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2554 โดยการติดตาม
ประเมินผลฯ ให้ยึดเอาแนวทางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งได้แนะแนวทางใน
การดําเนินการติดตามผลไว้อย่างชัดเจน และรูปแบบการนําเสนอในรูปแบบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
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6.3  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองบัวโคก    
 ห้วงเวลาของการติดตามประเมินผล จะดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา ตามจํานวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ในแต่ละแนวทางการพัฒนา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  6  ข้อ  30 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดย
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  
  


