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เรือ่ง  ใหใชแผนพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัโคกสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)  

................................................ 
                        

  ดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ไดดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
หนองบัวโคกสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) ตามข้ันตอนแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ทุกประการ และสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
ไดใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕7  เม่ือวันท่ี 
18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7 ไปแลวนั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป 
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 เปนตนไป 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
                          ประกาศ  ณ   วันท่ี  1๘  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕7 

 
 
 

 (นายสุขสันต    ชํานาญกุล) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 

 
 
 



คํานํา 

 

 การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดําเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดจัดทําให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของประชาชน และศักยภาพของทองถ่ิน ท้ังนี้ตองสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา

กลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอจัตุรัส และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

โคก (พ.ศ. 2556-2560)  โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา 

และแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ิน รวมท้ังใหสอดคลองตอการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป โดยผูบริหารและผูจัดทํา ไดจัดทําแผนพัฒนาสามปใหสามารถพรอมท่ีจะนําไปปฏิบัติ และสามารถใช

ในการประสานงานในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายท่ีผูบริหาร

มุงหวังท่ีจะใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ. 2558-2560)  ท้ังสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมทองถ่ิน 

ประชาชน ตลอดจนขาราชการสวนทองถ่ินและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกทุกทาน และ

หวังเปนอยางยิ่งวาการวางแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. 2558-2560)  ไดพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสราง

พ้ืนฐานของประชาชนในทองถ่ินไดตรงกับปญหา ความตองการ และสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือมุงสู

สภาพการณอันพึงประสงคอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง และใหมีการบริหารจัดการท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ท้ังในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม และการบริหารจัดการอยางยั่งยืนตอไป 
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สวนท่ี 1 

 

บทนํา 

 
1.   ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

 

แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ี

จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดท่ีวา ภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนา

หนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 

จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศน 

นอกจากนี้ แผนสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดย

นําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ 

เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานการมีสวนรวมของประชาชน 
 

2.   วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

1.   เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย 

3. เพ่ือแกปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดตรงจุดมากท่ีสุด 

4. เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

5. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในการแกไขปญหาของตนเอง 

6. เพ่ือสนับสนุนเกิดกระบวนการทํางานรวมกัน ระหวางหนวยงานและประชาชน 
 

3.   ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ข้ันตอนท่ี 1   การเตรียมการจัดทําแผนและจัดเก็บขอมูล 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการเสนอโครงการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปตอคณะผูบริหาร โดยกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนด 
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ปฏิทินงานไวอยางชัดเจน และแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาคมทองถ่ิน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหา ความตองการของทองถ่ิน     รวมท้ังสรุป

ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคม

ทองถ่ิน และสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา 
 

ข้ันตอนท่ี 2   การจัดประชุมประชาคมทองถิ่น 

 เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลวจะใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือ

นําโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนปญหาความตองการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมของทองถ่ินมาจัดทํา

แผนพัฒนาสามป เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในพ้ืนท่ีบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือเปนจุดเชื่อมตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและปญหาความตองการของประชาชน ซ่ึงจะนําไปสู

ความเห็นพองตองกัน และการทํางานรวมกันของภาคี การพัฒนาตางๆ ในพ้ืนท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจแหง

รัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

ข้ันตอนท่ี 3   การจัดทํารางแผนพัฒนาตําบลสามปของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยมีเคาโครง 

ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1   บทนํา  

สวนท่ี 2   สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

สวนท่ี 3   สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

สวนท่ี 4   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

สวนท่ี 5   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

          -   บัญชีโครงการพัฒนา 

-   บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 

ข้ันตอนท่ี 4   การพิจารณารางแผนพัฒนาสามปของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบดวย 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามป และ

รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนพัฒนาสามปท่ีปรับปรุงแลวเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 
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ข้ันตอนท่ี 5   การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติ  และประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ

คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 เม่ือสภาทองถ่ินอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนา   สามป และ

นําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
 

4.   ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1.   องคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาตําบลเปนของตนเอง เพ่ือใชในการกําหนดแนวทางการ

พัฒนาทองถ่ิน 

2.   องคการบริหารสวนตําบลไดนําแผนพัฒนาสามปมาใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปของทองถ่ิน 

3.   แผนพัฒนาตําบลท่ีกําหนดข้ึนสามารถแกปญหาความตองการของประชาชนไดตรงจุดมากท่ีสุด 
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สวนท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
 

1.   สภาพทั่วไป 

 1.1  ท่ีตั้ง และอาณาเขต  

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ตั้งอยูเลขท่ี 125 หมูท่ี 11  บานหวยดอนยาว ตําบลหนองบัวโคก

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ระยะหางจากอําเภอประมาณ  17  กิโลเมตร ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดชัยภูมิ และ

อยูหางจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 55  กิโลเมตร    

       อาณาเขต  ทิศเหนือ        ติดกับตําบลบานขาม และตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส 

      ทิศใต          ติดกับตําบลหนองไทร และตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด  

            จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดกับตําบลทัพรั้ง และตําบลมาบกราด อําเภอพระทองคํา 

จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันตก   ติดกับตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค 

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก สภาพของพ้ืนท่ี สวนใหญเปนท่ี

ราบลุมมีเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตําบล 

สภาพดินฟาอากาศโดยท่ัวไป มี 3 ฤดูตามฤดูกาล คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และ ฤดูรอน 

1.2  เนื้อท่ี   

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกมีเนื้อท่ีประมาณ 114.49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 71,556.25 ไร 

(ขอมูลจาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองท่ีอําเภอ..จังหวัด... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลม 2/9 

ขอนแกน ชัยภูมิ) 

1.3  ภูมิประเทศ 

ลักษณะท่ัวไปเปนท่ีราบสูงทางทิศใตลาดต่ําลงมาทางทิศเหนือของตําบล ทําใหสภาพพ้ืนท่ีดานทิศเหนือ

เปนท่ีลุม สลับกับท่ีดอน พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะกับการทําการเกษตร 

การคมนาคมท่ีสําคัญ 

มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 (ถนนสายสีค้ิว-ชัยภูมิ) ติดตออําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  205  (ถนนสุรนารายณ)   ติดตอกับก่ิงอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

การคมนาคมภายในหมูบาน และระหวางหมูบาน  

 มีถนนลาดยางเชื่อมระหวางหมูบานจากบานหนองบัวโคก บานหนองลุมพุก บานหนองโสน บานหวยดอนยาว 

บานโกรกผักหวาน 

ดานแหลงน้ํา 

 มีแหลงน้ําท่ีสําคัญ คือหวยลําอินทร ไหลผานตอนกลางของตําบลในแนว ใต-เหนือ 
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  1.4  ภูมิอากาศ  ตําบลหนองบัวโคกอยูในสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน มี 3 ฤดู ไดแก 

  ฤดูหนาว ประมาณเดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

  ฤดูรอน ประมาณเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม 

  ฤดูฝน ประมาณเดือน  มิถุนายน – ตุลาคม  

  1.5  การปกครอง 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก มีหมูบานท่ีอยูในการปกครองท้ังสิ้น 11 หมูบาน ไดแก 

 

หมูท่ี 

 

 

ช่ือหมูบาน 

 

ช่ือผูใหญบาน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

บานหนองบัวโคก 

บานหนองลุมพุก 

บานหนองโสน 

บานโกรกผักหวาน 

บานทามจาน 

บานหนองพง 

บานโสกรวก 

บานหนองซึก 

บานหนองตะครอง 

บานหนองตะไก 

บานหวยดอนยาว 

นายกิตติศักดิ์   วัฒนครไพบูลย (กํานัน) 

นางสายหยุด    ขาวนวล 

นายบุญสม   ขันสันเทียะ 

นายนิทัศน    ชาวจันทึก 

นายอนันต     แกววิชัย 

นายสมดี    หวงทองดี 

นายสนิท    เรียนไธสง 

นางประนอม  พูนนอย 

นายสฤษดิ์       วรรณา 

นายแสงเดือน    มาตา 

นางสุวนิตย    พันขุนทด 
 

 1.6   ประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนประชากร ระหวางป พ.ศ. 2556-2557 

0
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600

800

1000

1200

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11

ป ี2556
ป ี2557

จํานวนประชากร 
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ขอมูลประชากร ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557 ประชากรท้ังสิ้น  5,044  คน แยกเปนชาย 2,551 คน   

หญิง 2,493 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย  45 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 

จํานวน   

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร(คน) 

หมายเหต ุชาย หญิง รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

บานหนองบัวโคก 

บานหนองลุมพุก 

บานหนองโสน 

บานโกรกผักหวาน 

บานทามจาน 

บานหนองพง 

บานโสกรวก 

บานหนองซึก 

บานหนองตะครอง 

บานหนองตะไก 

บานหวยดอนยาว 

50 

352 

162 

140 

103 

85 

83 

172 

145 

112 

140 

32 

598 

276 

223 

181 

130 

157 

318 

180 

229 

227 

27 

593 

276 

201 

166 

138 

167 

301 

166 

210 

248 

59 

1,191 

552 

424 

347 

268 

324 

619 

346 

439 

475 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 

2557 

ท่ีทําการปกครอง 

อําเภอจัตรุัส 

จังหวัดชัยภูม ิ

รวมท้ังส้ิน 1,554 2,551 2,493 5,044 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงขอมูลจํานวนครัวเรือน ประชากรชาย หญิง แตละหมูบาน  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557 

  

0

100

200

300

400

500

600

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11

จํานวนครัวรือน

ประชากรชาย
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 จํานวนประชากรแยกตามอายุ 
 

ลําดับท่ี ชวงอายุ 

(ป) 

เพศ 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

1. แรกเกิด-9 355 281 636 ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557 

2. 10-19 360 362 722 ท่ีทําการปกครอง อําเภอจัตรุัส 

3. 20-29 400 355 755 จังหวัดชัยภูม ิ

4. 30-39 423 401 824  

5. 40-49 405 423 828  

6. 50-59 301 316 617  

7. 60-69 172 186 358  

8. 70-79 94 112 206  

9. 80-89 35 55 90  

10. 90 ปข้ึนไป 6 2 8  

รวมท้ังสิ้น 2,551 2,493 5,044  

 

         จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ในพ้ืนท่ี ป  พ.ศ.  2557 
 

ชวงอายุประชากร จํานวนเพศชาย 

(คน) 

จํานวนเพศหญิง 

(คน) 

จํานวนรวม 

(คน) 

นอยกวา 1 ปเต็ม 

1 ปเต็ม- 2 ป 

3 ปเต็ม- 5 ป 

6 ปเต็ม - 11 ป 

12 ปเต็ม – 14  ป 

15 ปเต็ม – 17 ป 

18 ปเต็ม – 25 ป 

26 ปเต็ม-49 ปเต็ม 

50 ปเต็ม – 60 ปเต็ม 

มากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป 

6 

24 

54 

128 

75 

74 

182 

691 

377 

217 

7 

21 

57 

104 

71 

65 

174 

650 

294 

254 

13 

45 

111 

232 

146 

139 

356 

1,341 

671 

471 

รวมท้ังหมด 1,828 1,697 3,525 

  *  ขอมูลจาก จปฐ. ป พ.ศ. 2557 
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2.    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2.1   ถนน 

มีการคมนาคมทางบกเปนเสนทางท่ีติดตอสําคัญ  สามารถใชเสนทาง ติดตอไดสะดวกดังนี้ 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  201  ถนนสายสีค้ิว – ชัยภูมิ 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  205  ถนนสุรนารายณ 

 การคมนาคมภายในตําบลมีถนนลาดยางติดตอระหวางหมูบานในเขตตําบล การบริการสามารถใชบริการ

รถโดยสารประจําทางติดตอกับอําเภอและจังหวัดไดสะดวกรวดเร็ว ถนนสวนใหญภายในตําบลยังเปนถนนลูกรังซ่ึง

สามารถติดตอคมนาคมไดอยางสะดวกในหนาแลง สําหรับหนาฝนยังมีความลําบากอยูมาก ปจจุบันอบต.ได

พยายามจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรังและกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบานบางสวนและพยายาม

ขอความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  และถนนลาดยางท่ีเชื่อมระหวางหมูบาน

ตาง ๆ ในตําบล 
 

ขอมูลถนนภายในหมูบาน แยกเปนรายหมูบาน ดังนี้ 
 

หมูบาน 
ประเภทถนน 

รวม 
สภาพการใชงาน 

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนดิน ดี ไมดี 

หนองบัวโคก 1 2 4 2 9 4 5 

หนองลุมพุก 1 6 8 5 20 5 15 

หนองโสน 1 1 4 1 7 4 3 

โกรกผักหวาน 1 3 4 1 9 4 5 

ทามจาน 2 2 2 3 9 4 5 

หนองพง 1 3 3 3 10 2 8 

โสกรวก 1 5 2 2 10 1 9 

หนองซึก 1 3 5 8 17 8 9 

หนองตะครอง  2 3 4 - 9 7 2 

หนองตะไก 1 3 2 1 7 5 2 

หวยดอนยาว 2 2 7 2 13 11 2 

รวม 14 33 45 28 120 55 65 
                   

การโทรคมนาคม/การติดตอส่ือสาร 

-  ท่ีทําการไปรษณีย    1 แหง (ในเขตเทศบาล) 

-  โทรศัพทสาธารณะ    12 เลขหมาย 

-  โทรศัพทสาธารณะท่ีใชงานได   4 เลขหมาย 

-  โทรศัพทพ้ืนฐานประจําบาน   23 เลขหมาย 

-  จํานวนครัวเรือนท่ีติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต 7 ครัวเรือน 
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2.2   การไฟฟา 

การใหบริการดานการไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดรับไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอ

จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการติดตั้งซอมแซม และคาใชจายในการซ้ืออุปกรณเฉพาะไฟฟา

สาธาณะเพ่ือใหความสวางตามถนน ตรอก ซอย และคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาตามครัวเรือนท่ีจําเปน จาก

การสํารวจประชาชนท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบมีไฟฟาใช เปนดังนี้ 

- จํานวนหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึง    11 หมูบาน 

- จํานวนครัวเรือนท้ังหมด                1,554 ครัวเรือน 

- จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟาครัวเรือน(การไฟฟาฯ)      1,541 ครัวเรือน 

- จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย        4       ครัวเรือน 

- จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช      9 ครัวเรือน 

 

2.3   แหลงน้ําธรรมชาติ 

เนื่องจากตําบลหนองบัวโคกมีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรสวนใหญอาศัย

น้ําฝนเปนหลักในการทําการเกษตร นอกจากนี้ยังใชแหลงน้ําธรรมชาติที่มีอยูในตําบล คือหวยลําอินทร  ซึ่ง

สามารถเก็บกักน้ําไดในฤดูฝน ถาฝนแลงติดตอกันเปนระยะเวลานาน แหลงน้ําดังกลาวก็ไมสามารถเก็บกักน้ํา

ใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภคได ขอมูลแหลงน้ําภายในตําบลหนองบัวโคก แยกเปนรายหมูบาน ดังนี้ 
 

 

หมูบาน 
จํานวนแหลงน้ํา

(แหง) 

สภาพการใชงาน 

ดี ไมดี 

หนองบัวโคก 2 1 1 

หนองลุมพุก 5 5 - 

หนองโสน 2 2 - 

โกรกผักหวาน 2 2 - 

ทามจาน 6 6 - 

หนองพง 3 1 2 

โสกรวก 1 - 1 

หนองซึก 3 1 2 

หนองตะครอง 2 1 1 

หนองตะไก 2 1 1 

หวยดอนยาว 3 3 - 

รวม 31 23 11 
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2.4  การประปา 

  การใหบริการประปาในเขตองคการบริหารสวนตําบล เปนการใหบริการของการประปาสวน

ภูมิภาค  ประปาหมูบาน ไดจากแหลงน้ําประปาผิวดิน  และจากแหลงน้ําบาดาล  สวนบานท่ีไมมีประปาหมูบานจะ

ใชแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนหรือแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีน้ําประปาใช   30  ครัวเรือน ประเภทประปา

ในพ้ืนท่ี แยกเปนหมูบาน ดังนี้ 
 

 

หมูบาน 
ประเภทประปา 

รวม 
สภาพการใชงาน 

หมายเหตุ 
ผิวดิน บาดาล ภูมิภาค ดี ไมด ี

หนองบัวโคก - - 1 1 1 -  

หนองลุมพุก 4 3 - 7 2 5 ยกเลิกใชงาน 4 แหง 

หนองโสน - 2 - 2 1 1  

โกรกผักหวาน - 2 - 2 1 1  

ทามจาน - 5 - 5 2 3 ยกเลิกใชงาน 3 แหง 

หนองพง - 1 - 1 - 1  

โสกรวก 1 - - 1 - 1 ยกเลิกใชงาน 3 แหง 

หนองซึก 1 2 - 3 2 1 ยกเลิกใชงาน 2 แหง 

หนองตะครอง - - 1 1 1 -  

หนองตะไก - 2 - 2 2 -  

หวยดอนยาว - 1 - 1 1 - ยกเลิกใชงาน 3 แหง 

รวม 6 18 2 34 17 17  

 

2.5  การจราจร 

  การจราจรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกอยูในความควบคุมดูแลของสถานี

ตํารวจภูธรหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

3.    ดานเศรษฐกิจ 

3.1  การประกอบอาชีพ 

อาชีพหลัก คือ ทําการเกษตร  ไดแก   

 ทํานาอยางเดียว   จํานวน     433 คน 

 ทําไรอยางเดียว  จํานวน     1436 คน 

 ทํานา/ทําไร/ทําสวน จํานวน   1,870 คน 

อาชีพรอง คือ  รับจาง    จํานวน    555 คน 

อาชีพอ่ืนๆ     จํานวน    1,100 คน 
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  3.2   ขอมูลทางการเกษตร 

 การเพาะปลูก   

 ลักษณะการเกษตรของราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก สวนใหญ ทํานา-ทําไร ซ่ึง

อาศัยน้ําจากน้ําฝน และแหลงน้ําธรรมชาติใชในการเกษตร สวนใหญประสบปญหาจาก  ภัยแลง น้ําไมเพียงพอตอ

การทําการเกษตร สําหรับราษฎรท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับแหลงน้ําก็จะประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ิมเติมดวย  

 การปศุสัตว    

 ราษฎรในพ้ืนท่ีสวนหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงสัตวไวเพ่ือขายและเพ่ือบริโภค ไดแก การเลี้ยงโคเนื้อ  สุกร  เปด  ไก 

 การประมง    

 มีการเลี้ยงปลาน้ําจืดในบอน้ําสาธารณะ และบอน้ําสวนบุคคล บอน้ําในไรนา ประกอบกับการทํา

การเกษตรแบบไรนาสวนผสม  

 

ขอมูลพ้ืนฐานการเพาะปลูกของตําบลหนองบัวโคก 

 

หมูท่ี พ้ืนท่ี

หมูบาน 

พ้ืนท่ีทําการเกษตร (ไร) พ้ืนท่ี

อ่ืนๆ 

หมาย

เหต ุนาขาว ขาวโพด มันสํา 

ปะหลัง 
ออย พริก ไรนาสวน

ผสม 
พืชอ่ืนๆ 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  
  

*ขอมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบลหนองบัวโคก 
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3.2 รายไดของประชากร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายไดเฉลี่ยตอคนตอป เรียงลําดับจากมากไปนอย พ.ศ.  2557  
 

ลําดับของตําบล ชื่อหมูบาน รายไดเฉลี่ยตอคนตอป(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

หมูท่ี 6 บานหนองพง 

หมูท่ี 1 บานหนองบัวโคก 

หมูท่ี 3 บานหนองโสน 

หมูท่ี 11 บานหวยดอนยาว 

หมูท่ี 10 บานหนองตะไก 

หมูท่ี 8 บานหนองซึก 

หมูท่ี 5 บานทามจาน 

หมูท่ี 4 บานโสกรวก 

หมูท่ี 9 บานหนองตะครอง 

หมูท่ี 2 บานหนองลุมพุก 

หมูท่ี 7 บานโสกรวก 

102,478 

78,274 

77,719 

76,033 

74,984 

71,440 

65,869 

65,434 

59,886 

56,676 

55,623 

เฉลี่ยรายไดตอคนตอปของคนในพ้ืนท่ี 71,311 
   

  *  ขอมูลจาก จปฐ. ป พ.ศ. 2557 
 

      

 

แผนภูมิเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยประชากร ระหวางป พ.ศ. 2556-2557 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11

รายไดฉลี่ยนตอคนตอป ป 2556

รายไดฉลี่ยนตอคนตอป ป 2557

รายไดเฉลี่ยประชากร 

(บาท) 
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    3.4   หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 

  -    ปมน้ํามันและกาช  4  แหง 

  -    โรงงานอุตสาหกรรม  4 แหง 

  -    โรงสีขาวเอกชน  8 แหง     โรงสีขาวชุมชน 4 แหง 

-    การประปาสวนภูมิภาค 1 แหง 

 

4.    ดานสุขภาพและอนามัย 

 4.1   สถานบริการดานสาธารณสุข 

-  สถานีอนามัยประจําตําบล  1 แหง (ในเขตเทศบาล) 

-  สถานพยาบาลเอกชน   2 แหง 
 

 4.2   การปองกันโรคติดตอ 

  -  ในรอบปมีผูติดเชื้อโรคไขเลือดออก   จํานวน       2      ราย (ไมมีผูเสียชีวิต) 

  -  ในรอบปมีผูติดเชื้อไขหวัดนก     จํานวน       -      ราย 

  -  ในรอบปมีผูติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา   จํานวน       -      ราย   

  -  จํานวนสัตวเลี้ยงท่ีสํารวจ 1,276 ตัว 

  -  จํานวนวัคซีนท่ีไดฉีด  945 ตัว แยกเปน  

      1. สุนัขท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในป 2556  จํานวน  775  ตัว 

      2. แมวท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในป 2556  จํานวน  170  ตัว 
 

 4.3   การกีฬา 

  -   ลานกีฬาอเนกประสงคประจําตําบล  จํานวน  1  แหง 

  -   สนามกีฬาภายในหมูบาน(โรงเรียน)  จํานวน  4  แหง 
 

 4.4   การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 

  -   ผูประสานพลังแผนดินปองกันยาเสพติด   จํานวน  275    คน 

  -   จํานวนผูเก่ียวของกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี     จํานวน   80    ราย 

  -   จํานวนผูเขารับการบําบัดในป 2555 แลว   จํานวน   58 ราย 
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5.    ดานการศึกษา/วัฒนธรรม 

 5.1   สถานศึกษา 

  (1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา  4   แหง (เปนโรงเรียนขยายโอกาส 1 แหง)  ไดแก 

ชื่อโรงเรียน ท่ีตั้ง 

จํานวน

บุคลากร

(คน) 

จํานวน

นักเรียน

(คน) 

จํานวน

หองเรียน

(หอง) 

โรงเรียนบานหนองลุมพุก 

โรงเรียนบานทามจาน 

โรงเรียนบานโสกรวกหนองซึก 

โรงเรียนบานหนองโสน 

หมูท่ี 2 บานหนองลุมพุก 

หมูท่ี 5 บานทามจาน 

หมูท่ี 8 บานหนองซึก 

หมูท่ี 11 บานหวยดอนยาว 

16 

5 

6 

9 

187 

50 

73 

131 

11 

8 

8 

8 

รวม 36 441 35 

 **ขอมูลดานการศึกษา ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2557  

  (2)   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน    1 แหง 

  (3)   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร    1 แหง 

  (4)   ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   11 แหง 

   (5)   ศูนยขอมูลขาวสารและหองอินเตอรเน็ตตําบล    1 แหง 
 

  5.2   ประชากรท่ีรูหนังสือ 

  ประชากรอายุระหวาง 15-60 ปเต็ม สามารถอานเขียนภาษาไทยได คิดเปนรอยละ 99.29 

   (ขอมูลจาก จปฐ. ป พ.ศ.  2557) 
 

    5.3   สถาบันและองคกรทางศาสนา 

  -   วัด / สํานักสงฆ  11 แหง 

  -   ประเพณีทางศาสนา  กวนขาวทิพย   เทศนมหาชาติ 

 

6.    ดานสวัสดกิารและการมีสวนรวมของชุมชน 

 6.1   สวัสดิการ 

 6.1.1  ผูสูงอายุ 

  -   ผูสูงอายุตามทะเบียนราษฎร   จํานวน  662 คน  

  -   ผูสูงอายุท่ี ไดรับเบี้ยยังชีพแลว จํานวน  621 คน 

          (ท่ีเหลือไมเขาหลักเกณฑการรับเบี้ยยังชีพ) 

-   ผูสูงอายุท่ีแจงข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 43 คน  

 6.2.2  ผูพิการ 

  -   ผูพิการในพ้ืนท่ี  จํานวน  121 คน ไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการแลว 121 คน 
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  -   ผูพิการท่ีเปนผูสูงอายุ จํานวน 42 คน 

-   ผูพิการท่ีแจงข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 9 คน  

 6.2.3  ผูปวยเอดส 

  -   ผูปวยเอดส จํานวน 4  ราย  ไดรับเบี้ยยังชีพแลว 4  ราย 
 

6.2   กลุมอาชีพในชุมชน 

  กลุมอาชีพในชุมชน แยกเปนรายหมูบาน ดังนี้ 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จัดตั้งกลุมอาชีพ/องคกร ผลิตภัณฑชุมชน 

1 

 

หนองบัวโคก กลุมเกษตรกรเลี้ยงโค 

กลุมสตรี 

ขนมนางเล็ด,พริกปน 

น้ําออยสด,ขนมดอกจอก 

2 หนองลุมพุก กองทุนออมทรัพย,กลุมพริกและขาวโพด - 

3 หนองโสน กลุมออมทรัพย 

กลุมหมอนถัก,สานตะกรา 

หมอนถัก  

ตะกรา 

4 โกรกผักหวาน กองทุนพัฒนา,ฌาปณกิจ,กลุมออมทรัพย 

กลุมสตรี,กลุมสงเสริมพืชไร,กลุมฉางขาว 

- 

5 ทามจาน กลุมออมทรัพย,กลุมผูผลิตขาวโพด 

กลุมเห็ดฟาง,กลุมขนมคุกก้ี,กลุมผูเลี้ยงสัตวกลุม

เกษตรกร,กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ กลุมสตร, 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทามจาน 

ขนมคุกก้ี ขนมทองมวน 

ขนมครองแครงกรอบ 

ผักปลอดสารพิษ 

6 หนองพง กลุมออมทรัพย 

กลุมเกษตรกร 

พริกปน 

7 โสกรวก กลุมออมทรัพย,กลุมเลี้ยงหมูหลุม,ทอเสื่อกก 

กลุมสตรีกันกง,กลุมสงเสริมอาชีพ 

เสื่อกก 

 

8 หนองซึก กลุมทอเสื่อกก,กลุมรากไมประดิษฐ 

กลุมเลี้ยงโคเนื้อ,กลุมน้ําตาลโบราณ 

กลุมปลูกพริก,กลุมออมทรัพย 

เสื่อกก รากไมประดิษฐ 

น้ําตาลโบราณ พริก 

9 หนองตะครอง กลุมเลี้ยงสุกร,กลุมทอเสื่อกก 

กลุมผลิตดอกไมประดิษฐ 

- 

10 หนองตะไก กลุมทําขนมนางเล็ด 

กลุมทอเสื่อกก 

ขนมนางเล็ด 

เสื่อกก 

11 หวยดอนยาว กลุมออมทรัพย,กลุมทอเสื่อกก 

กลุมแมบานเกษตรกร,กลุมเลี้ยงสัตว 

กลุมเพาะเห็ดฟาง,กลุมขาวหอมมะลิ 

เห็ดนางฟา,เห็ดฟาง 
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กลุมอาชีพในชุมชน ท่ีข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  จํานวน 3 กลุม ไดแก 

   -  กลุมรากไมประดิษฐ 

   -  กลุมขนมคุกก้ี 

   -  กลุมน้ําตาลโบราณ 
 

6.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  -  สถานีตํารวจ  1 แหง (ในเขตเทศบาล) 

   -  สถานีดับเพลิง 1 แหง (ในเขตเทศบาล) 

   -   ถังดับเพลิงประจําหมูบาน จํานวน  11 แหง 

-   อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน 44   คน 

-   ตํารวจบาน      จํานวน  55 คน 

-   คณะกรรมการภัยธรรมชาติ จํานวน  55 คน 

-   กูชีพ อบต.หนองบัวโคก  จํานวน   7 คน 
 

7.   ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 7.1   ทรัพยากรดิน 

สวนใหญจะเปนดินรวนปนทรายสภาพพ้ืนท่ีดินเปนท่ีราบสูง เหมาะสําหรับทําการเกษตรประเภทตองการ

น้ํานอย  เนื่องจากเก็บกักน้ําไมได เชน มันสําปะหลัง ออย พริก และขาวโพด สวนท่ีราบลุมเหมาะสําหรับทํานา 

การใชประโยชนท่ีดิน 

-   ท่ีสาธารณะในเขต อบต.   30  แหง  มีพ้ืนท่ี   475    ไร   59  ตารางวา 

  -   พ้ืนท่ีสําหรับใชในการเกษตร      51,275    ไร   

  -   พ้ืนท่ีสําหรับสรางท่ีอยูอาศัย      19,806    ไร 
 

7.2  ทรัพยากรน้ํา 

 น้ําท่ีใชในการอุปโภค-บริโภคจะเปนน้ําฝนและน้ําประปา แหลงเก็บกักน้ําท่ีสําคัญองคการบริหารสวน

ตําบลหนองบัวโคก  คือ  หวยลําอินทร ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลงได      
   

 7.3  ทรัพยากรปาไม 

  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูงสลับกับท่ีราบลุมจึงมี

ทรัพยากรปาไมเพียงเล็กนอย 
 

7.4   การจัดการสภาพแวดลอม 

  -   สถานท่ีท้ิงขยะ จํานวนพ้ืนท่ี    8       ไร  อยูในหมูท่ี 11   

  -   ถังขยะในชุมชน  จํานวน 700 ถัง 

   -   ปริมาณการจัดเก็บขยะ 1.4 ตัน/วัน 
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8.   ดานการเมือง – การบริหาร 

 8.1  โครงสรางในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน

ในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

2. การจัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 

5. การสาธารณูปการ 

6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

8. การสงเสริมการทองเท่ียว 

9. การจัดการศึกษา 

10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

14. การสงเสริมกีฬา 

15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  

21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

23. การรักษาความปรอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ  

24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

25. การผังเมือง 

26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
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28. การควบคุมอาคาร 

29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

31. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

8.2   ดานการเมือง/การบริหาร/ประชากร 

     องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  แบงออกเปน  2  ฝาย คือ 

    - ฝายบริหาร  ประกอบดวย   

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน    1  คน 

   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน    2  คน 

   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  จํานวน  1  คน 

  - ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล    ประกอบดวย 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน    1  คน 

   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   1  คน 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน    1  คน 

   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน   19  คน 

   ไดรับการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี  19  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

   หมดวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
 

การมีสวนรวมทางการเมือง 

  การเลือกตั้งผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกครั้งลาสุด เม่ือวันท่ี  

19 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เปนดังนี้ 

   ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 3,690 คน 

   จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 3,170 คน 

   คิดเปนรอยละ      85.90     ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด 

   จํานวนบัตรเสีย    132 บัตร คิดเปนรอยละ 4.16 ของบัตรเลือกตั้งท้ังหมด 

   จํานวนบัตรไมลงคะแนน 6 บัตร 

   คิดเปนรอยละ  0.18 ของบัตรเลือกตั้งท้ังหมด 
 

 ทองถิ่นอ่ืนในตําบล 

- จํานวนเทศบาล  1  แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
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  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล   
   

                  ป พ.ศ. 

  รายการ 
2553 2554 2555 2556 

รายไดจัดเก็บเอง 645,761.54 775,342.08 603,094.16 634,584.85 

รายไดท่ีรัฐจัดเก็บให 10,949,072.81 9,739,154.50 9,996,688.36 14,457,530.71 

รวมรายไดไมรวมเงิน

อุดหนุน 

11,594,834.35 10,514,496.58 10,599,782.52 15,092,115.56 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 7,521,362.00 5,780,132.00 5,565,457.00 5,929,304.00 

 

รวมเงินรายได 

 

19,116,196.35 

 

16,294,628.58 

 

16,165,239.52 

 

21,021,419.56 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

โดยระบุวัตถุประสงค 

4,169,000.00 3,903,540.00 5,960,110.00 5,819,416.00 

 

9.   ศักยภาพในตําบล 

 9.1  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

     1. จํานวนบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล  31   อัตรา ดังนี้ 

1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน 1  อัตรา 

2)  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน    จํานวน 1  อัตรา 

      ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 11 อัตรา ไดแก 

1) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1  อัตรา 

2) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    จํานวน 1  อัตรา 

3) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน   จํานวน 1  อัตรา 

4) ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1  อัตรา 

5) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จํานวน 1  อัตรา 

6) ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล    จํานวน  1  อัตรา 

7) ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา 

8) นักการภารโรง     จํานวน  1  อัตรา 

9) คนงานท่ัวไป      จํานวน  2  อัตรา 

10) ยาม       จํานวน  1  อัตรา 
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  ตําแหนงในสวนการคลัง  7  อัตรา 

1) หัวหนาสวนการคลัง     จํานวน     1 อัตรา 

2) นักวิชาการเงินและบัญชี    จํานวน     1 อัตรา 

3) เจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน    1 อัตรา 

4) เจาพนักงานพัสดุ     จํานวน     1    อัตรา 

5) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน    1    อัตรา 

6) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ    จํานวน    1    อัตรา 

7) คนงานท่ัวไป      จํานวน     1    อัตรา    

ตําแหนงในสวนโยธา  5  อัตรา 

1) ชางโยธา      จํานวน    1    อัตรา 

2) ผูชวยชางโยธา     จํานวน    1    อัตรา 

3) ผูชวยชางไฟฟา     จํานวน     1    อัตรา 

4) ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ    จํานวน     1    อัตรา 

5) คนงานท่ัวไป      จํานวน    1    อัตรา 

  ตําแหนงในสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4  อัตรา 

1) นักวิชาการศึกษา     จํานวน     1    อัตรา 

2) ผูดูแลเด็ก      จํานวน    2    อัตรา 

3) ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ    จํานวน     1    อัตรา 

  ตําแหนงในสวนสวัสดิการสังคม  2  อัตรา 

1) นักพัฒนาชุมชน     จํานวน     1    อัตรา 

2) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน     จํานวน     1    อัตรา 

                     2.  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

        ประถมศึกษา       2    คน 

           มัธยมศึกษา  2    คน 

           อาชีวศึกษา  9   คน 

           ปริญญาตรี          13   คน 

           สูงกวาปริญญาตรี  5   คน 
 

9.2  จุดเดนของพ้ืนท่ี  (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 

ตําบลหนองบัวโคกเปนตําบลท่ีมีพ้ืนท่ีไมใหญมาก  ลักษณะท่ีตั้งเปนแนวยาวเรียบตามแนวพ้ืนท่ี

ของตําบล แตละหมูบานตั้งอยูไมหางไกลกันนัก  จึงทําใหการคมนาคมระหวางหมูบานสะดวกรวดเร็ว และสะดวก

ตอการพัฒนาในดานอ่ืนๆ  ในดานแหลงน้ําสําหรับใชอุปโภค บริโภคมีเพียงพอ   แตยังขาดแหลงน้ําสําหรับใชใน

การเกษตร  ถามีการขุดลอกลําหวยท่ีตื้นเขินใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตรไดก็จะเปนการดียิ่งท่ีเกษตรกร

จะปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือหารายไดเสริมใหแกครอบครัว 
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สวนท่ี 3 

สรุปการผลพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามปท่ี

ผานมา เนนการสรางความเจริญและความอยูดีกินดีของประชาชนในทองถ่ิน โดยแยกตามยุทธศาสตร และแนวทาง

การพัฒนา 

 3.1  การสรุปสถานการณพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก โดยนําขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ผล

การพัฒนาท่ีผานมา ศักยภาพการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ รวมท้ังนโยบายผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกคนปจจุบัน ปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี สามารถนํามา

วิเคราะหศักยภาพ โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis ดังนี้ 

1.  ปจจัยภายใน  (Internal Factors)  พบวาจุดแข็ง (S) หรือขอไดเปรียบ และจุดออน (W) หรือขอ

เสียเปรียบท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ของตําบลหนองบัวโคก ประกอบดวย 

 (1)  พ้ืนท่ีของตําบลหนองบัวโคกมีความเหมาะสมในการทําการเกษตร เพราะสามารถปลูกพืช

เศรษฐกิจไดหลายชนิด ไดแก ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง พริก ฯลฯ 

 (2) ตําบลหนองบัวโคกเปนแหลงศูนยกลางการคมนาคม ระหวางภาคกลางสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  (3) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แหง และมัธยมศึกษา 1 แหง สามารถรับใหบริการการศึกษา

ไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 (4) มีหนวยงานใหบริการในตําบลอยางหลากหลาย ไดแก ไปรษณีย ดานปาไม โรงพยาบาลสงเสริม   

สุขภาพตําบลหนองบัวโคก สถานีตํารวจภูธรหนองบัวโคก จุดตรวจทางหลวง 

 (5) มีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการตางๆ ในพ้ืนท่ี 

 (6) มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 (7) มีองคกรชุมชนเขมแข็ง เปนแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ิน 

 (8) มีพ้ืนท่ีเหมาะแกการรองรับการลงทุน และมีโรงงานรองรับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร 

 

 

 



~ 22 ~ 

 

                         แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ.2558-2560)      

 

 

1.2 จุดออน (Weakness = W) ของตําบลหนองบัวโคก ประกอบดวย 

(1) ขาดการจัดการดานผังเมือง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีในการกอสรางอาคาร 

(2) เด็กและเยาวชนบางสวนไมนิยมศึกษาตอในระดับสูง ทําใหเกิดการวางงาน และเกิดปญหา

ทางสังคม 

(3) ผูปกครองขาดความม่ันใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในพ้ืนท่ี โดยสงเขาศึกษาในตัวอําเภอ 

จังหวัด และตางจังหวัด 

(4) ไมมีแหลงตนน้ํา มีแหลงกักเก็บน้ําแตไมมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี

ราบสูง ระบบชลประทานยังไมดีพอ และน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไมเพียงพอตอความตองการ 

(5) ไมมีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 

(6) มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีติดตอระหวางภาคกลางสูภาคอีสาน จึงเปน

เสนทางลําเลียงยาเสพติด 

(7) พ้ืนท่ีบางแหงเปนดินเค็ม และดินทรายทําการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร หรือผลผลิตทาง

การเกษตรมีคุณภาพต่ํา 

(8) มีการใชสารเคมีในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม 

(9) ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน เปนเหตุใหมีหนี้สินในครัวเรือน 

(10) กลุมอาชีพยังไมมีความเขมแข็ง ขาดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

2.  ปจจัยภายนอก  (EXternal Factors)  )  พบวาโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 2.1 โอกาส (Opportunity=O)  

 (1) หนวยงานระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 (2) พ้ืนท่ีตําบลหนองบัวโคกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกการลงทุน สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

การลงทุนไดในอนาคต 

 (3) การขยายตัวในธุรกิจการลงทุนสามารถจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนทําใหมีงบประมาณในการพัฒนา

ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

 (4) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหลงน้ํา กอสรางระบบชลประทานเขาสูพ้ืนท่ี สามารถพัฒนา

ใหเปนแหลงกักเก็บน้ําขนาดกลางได 
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2.2 อุปสรรค (Threat=T) 

 (1) ไมมีพ้ืนท่ีขนาดใหญในการกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะท่ีไดมาตรฐาน 

 (2) ประชาชนมาจากหลายพ้ืนท่ี หลากหลายชุมชน ซ่ึงมีพ้ืนฐานทางความรูและสังคมตางกัน 

 (3) พ้ืนท่ีในตําบลเปนบริเวณกวาง ประชาชนอยูอยางกระจัดกระจาย ทําใหการบริการสาธารณะ

อาจไมท่ัวถึงเทาท่ีควร 

 (4) ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนจากการไดรับการถายโอน แตงบประมาณ

ท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอภารกิจ ทําใหการตอบสนองความตองการของประชาชนยังไมท่ัวถึงครอบคลุม

เทาท่ีควร 

 (5) เปนพ้ืนท่ีทางผานของยาเสพติด เปนเหตุใหปญหาสังคมนับวันจะททวีความรุนแรง 

จากการวิเคราะหศักยภาพและโอกาสการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ทําให

สามารถกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางถูกตอง สามารถเสริมศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน และสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 การประมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ.2556 - 2558)

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

1.1 แนวทางการพัฒนา กอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานและทอระบายน้ํา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรัง ตามขอบัญญัติฯ 248,000.00        ม.8 ถนน 1 สาย

โดยลงลูกรังปรับผิวจราจร หมู 8 ปรับผิวจราจร กวาง 8 ม. 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ยาว1,372 ม.ลูกรังพื้นที(่ชั้นรอง 

พื้นทาง) หนา 0.075 ม. ผิวจราจร

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณ

ลูกรังไมนอยกวา 1,098.4 ลบ.ม.

2 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 100,000.00        ม.1 ถนน 1 สาย

การเกษตรสายมิยาซาวา หมูที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 1,730 ม. ปริมาณ

ลูกรังไมนอยกวา 370  ลบ.ม.

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 4 ม. จายขาดเงินสะสม 448,500.00        ม.2 ถนน 1 สาย

เหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 2 ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

(เริ่มจากบานนายวินัด  มิกขุนทด ปริมาณพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

ถึงบานนายลอง  บางขุนทด ) 600 ตร.ม.

4 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 100,000.00        ม.3 ถนน 1 สาย

การเกษตรสายหนองโสน-สระสี่เหลี่ยม กวาง 5 ม. ยาว 1,900 ม. ปริมาณ

หมูที่ 3 ลงลูกลังบางชวยหนา 0.10 ม.

หรือไมนอยกวา 400 ลูกบาศกเมตร

5 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 100,000.00        ม.4 ถนน 1 สาย

การเกษตรสายดอนหนองไทร หมูที่ 4 กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ปริมาณ

ลงลูกลังบางชวยหนา 0.10 ม.

หรือไมนอยกวา 425 ลูกบาศกเมตร

6 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 358,000.00        ม.5 ถนน 1 สาย

การเกษตรสายทามจาน-หนองโสน  กวาง 5 ม. ยาว 5,400 ม. ปริมาณ

หมูที่ 5 ลงลูกลังบางชวยหนา 0.10 ม.

หรือไมนอยกวา 1,450 ลูกบาศกเมตร

7 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 100,000.00        ม.6 ถนน 1 สาย

การเกษตรสายโสกนาหวาย-ทุงโปรง กวาง 5 ม. ยาว 1,300 ม. ปริมาณ

หมูที่ 6 ลงลูกลังบางชวยหนา 0.10 ม.

หรือไมนอยกวา 425 ลูกบาศกเมตร

8 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 100,000.00        ม.7 ถนน 1 สาย

การเกษตรสายโนนนาด-ีหนองหาง กวาง 5 ม. ยาว 2,200 ม. ปริมาณ

หมูที่ 7 ลงลูกลังบางชวยหนา 0.10 ม.

หรือไมนอยกวา 

380 ลูกบาศกเมตร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2556



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

9 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 100,000.00        ม.8 ถนน 1 สาย

การเกษตรสายหนองซึก-โสกครอ กวาง 5 ม. ยาว 2,300 ม. ปริมาณ

หมูที่ 8 ลงลูกลังบางชวยหนา 0.10 ม.

หรือไมนอยกวา 380 ลูกบาศกเมตร

10 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 100,000.00        ม.9 ถนน 1 สาย

การเกษตรสายหลักสอง กวาง 5 ม. ยาว 2,100 ม. ปริมาณ

หมูที่ 9 ลงลูกลังบางชวยหนา 0.10 ม.

หรือไมนอยกวา 400 ลูกบาศกเมตร

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 ม. จายขาดเงินสะสม 348,000.00        ม.10 ถนน 1 สาย

เหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 10 ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

(เริ่มจากบานนายกลอง  งิมขุนทด ปริมาณพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

ถึงบานนายแกว    ฝาสันเทียะ ) 500 ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวาง 

0.50 ม. มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา

15 ลูกบาศกเมตร

12 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 100,000.00        ม.11 ถนน 1 สาย

การเกษตรสายหนองประดู-หลักสอง กวาง 5 ม. ยาว 2,300 ม. ปริมาณ

หมูที่ 11 ลงลูกลังบางชวยหนา 0.10 ม.

หรือไมนอยกวา 

380 ลูกบาศกเมตร

13 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสาย ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 59,000.00         ม.1 ถนน 1 สาย

โกรกหนามกราย หมูที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ปริมาณ

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ลูกรังไมนอยกวา 

225  ลบ.ม.

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 100,000.00 ม.2 ถนน 1 สาย

เหล็ก (แบบไมมีรอยตอตามยาว) กวาง 2.5 ม. ยาว 100 ม. 

หมูที่ 2  เริ่มจากบาน หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีไหลทางกวาง

นายวุน  โนนขุนทด ถึงบานนายแป เฉลี่ย 0.25-1.00 ม. หรือลูกรังไหล

หวลขุนทด) ไมนอยกวา 13 ลบ.ม.

15 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสาย ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 59,000.00 ม.3 ถนน 1 สาย

หนองงิ้ว-หนองน้ําขุน หมูที่ 3 กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณไมนอย

กวา 225  ลบ.ม.

16 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 47,000.00 ม.4 ถนน 1 สาย

หมูบาน หมูที่ 4 กวาง 6 ม. ยาว 720  ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณไมนอย

กวา 205  ลบ.ม.

17 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสาย ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 79,000.00 ม.5 ถนน 1 สาย

หนองขาม หมูที่ 5 กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณไมนอย

กวา 300 ลบ.ม.



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

18 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสาย ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 43,000.00 ม.6 ถนน 1 สาย

หนองแดง-นานอย หมูที่ 6 กวาง 6 ม. ยาว 800 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณไมนอย

กวา 180 ลบ.ม.

19 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสาย ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 97,000.00 ม.7 ถนน 1 สาย

โสกรวก- โคกสามัคคี หมูที่ 7 กวาง 6 ม. ยาว 5,200 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณไมนอย

กวา 225 ลบ.ม.

20 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสาย ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 97,000.00 ม.8 ถนน 1 สาย

หนองซึก-หนองเกตุ หมูที่ 8 กวาง 6 ม. ยาว 2,400 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณไมนอย

กวา 375 ลบ.ม.

21 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส กอสรางบล็อกคอนเวิรส ขนาด จายขาดเงินสะสม 96,000.00 ม.9 ถนน 1 สาย

ถนนสายโสกรวก - หนองกระโดน 1.20 ม.x 1.20 ม. X 7.00 ม. 

หมูที 9

22 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 64,000.00 ม.10 ถนน 1 สาย

หมูบาน หมูที่ 10 กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณไม

นอยกวา 225ลบ.ม.

23 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน ซอมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจร จายขาดเงินสะสม 59,000.00 ม.11 ถนน 1 สาย

หมูบาน หมูที่ 11 กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณไม

นอยกวา 225ลบ.ม.

1.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน   

1.2   แนวทางการพัฒนา   กอสรางขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ซอมแซมไฟฟาสองสวางภายใน จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตามขอบัญญัติฯ 38,085.00         ม.1-11 11 หมูบาน

ตําบลหนองบัวโคก สองสวางภายใน จําบลหนองบัวโคก คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2 คาจัดซื้อบันไดเกาะเสาไฟฟา คาจัดซื้อบันไดเกาะเสาไฟฟา อนุมัติสภาฯ 40,000.00         ม.1-11 11 หมูบาน

พรอมอุปกรณ พรอมอุปกรณติดตั้ง

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



1.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน   

1.3   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการหนึ่งตนกลาหนึ่งความ ปลูกตนไมริมทางที่สาธารณะ ตามขอบัญญัติฯ 20,000.00         ม.1-11 ที่สาธารณะ

ดีวันวิสาขบูชา (ตั้งจายจากเงินรายได) ในเขตตําบลหนองบัวโคก ประโยชน

2 โครงการจางเหมาบริการจัดเก็บขยะ จายเปนคาจางเหมาบริการ ตามขอบัญญัติฯ 311,700.00        ม.1-11 11 หมูบาน

ในพื้นที่ อบต.หนองบัวโคก จัดเก็บขยะในพื้นที่ อบต.

(ตั้งจายจากเงินรายได)

1.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน   

1.4   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 คาใชจายในการจัดงานประเพณี คาใชจายสําหรับจัดกิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ 104,995.00        อบต. 1ครั้ง/กิจกรรม

และรัฐพิธี วันปยมหาราช วันเฉลิมพระ

(ตั้งจายจากเงินรายได) ชนมพรรษา ฯลฯ

2 คาใชจายในการจัดงานพิธีทางศาสนา คาใชจายสําหรับจัดกิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ 121,309.00        อบต.และ 1ครั้ง/กิจกรรม

และงานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ในวันสําคัญตางๆ เชน วันเขา วัดในเขต อบต.

(ตั้งจายจากเงินรายได) พรรษา มาฆบูชา วันสงกรานต 

และวันผูสูงอายุ ฯลฯ

3 โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อการ เปนคาใชจายดําเนินโครงการ ตามขอบัญญัติฯ 9,900.00           สถานที่ 1ครั้ง/กิจกรรม

ทํางานอยางมีความสุข เพื่อปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรม

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา คาจัดซื้อคาพวงมาลัย ชอดอกไม ตามขอบัญญัติฯ 5,000.00           อบต. 1ครั้ง/กิจกรรม

ดอกไม และพวงมาลา กระเชาดอกไมและพวงมาลา ในงาน และอําเภอจัตุรัส

(ตั้งจายจากเงินรายได) พิธีการตางๆ หรืออื่นๆที่จําเปน

5 โครงการศาสนพิธีกร ผูปฏิบัติงาน เพื่อใชในโครงการฯ ไดแกคา โอนตั้งจายใหม 19,975.00         อบต. 1 แหง

พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีกรรม วิทยากร อาหารวาง เอกสาร

(ตั้งจายจากเงินรายได) และอื่นๆที่เกี่ยวของ

2.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   

2.1   แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปแบบตางๆ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบล เพื่อใชในกิจกรรมวันสตรี ตามขอบัญญัติฯ 20,000.00         อําเภอจัตุรัส 1 แหง

ตําบลหนองบัวโคก สากล

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2 โครงการเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณกูยืม เงินอุดหนุน 1,100,000.00     กลุมเกษตรกร 11 หมูบาน

โครงการเศรษฐกิจชุมชน เฉพาะกิจ 11 หมูบาน



                                                   2.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

2.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการเรียนรูและฝกทักษะอาชีพใหแกกลุมอาชีพในชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ เพื่อใชในโครงการฯ ไดแกคา ตามขอบัญญัติฯ 30,000.00         อบต. 1 แหง

ตําบลหนองบัวโคก วิทยากร อาหารวาง เอกสาร

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) และอื่นๆที่เกี่ยวของ

                                                   2.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

2.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการเรียนรูการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการรณรงคเกษตรกรปลอดโรค เปนคาใชจายดําเนินโครงการคา ตามขอบัญญัติฯ 20,000.00         อบต. 1 แหง

ผูบริโภคปลอดภัย สมุนไพรลาง วิทยากร อาหารวาง เอกสารและ

สารพิษ กายจิตผองใส อื่นๆที่เกี่ยวของ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร   

3.1   แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบชลประทานและแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการ ขุดเจาะบอบาดาล อบจ.  - พื้นที่ตําบล พื้นที่ตําบล

เกษตร หนองบัวโคก หนองบัวโคก

3.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร    

3.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบเกษตรอินทรียและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการปองกันโรคระบาดในสัตวโค- แจกจายวัคซีนปองกันโรค สนง.ปศุสัตว  - ม.1-11 เกษตรกร 11

กระบือ ปากเทาเปอยในโค กระบือ อําเภอจัตุรัส หมูบาน

ใหกับเกษตรกร

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน    

4.1   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน คาลงทะเบียน คาใชจายในการ ตามขอบัญญัติฯ 223,050.00        อบต. 48 คน

ในการฝกอบรมตางๆ อบรมของผูบริหารสมาชิกสภา 

(ตั้งจายจากเงินรายได) พนักงานฯ

2 เงินชวยเหลือการศึกษา ผูบริหาร เพื่อพัฒนาองคความรูระดับ ตามขอบัญญัติฯ 98,550.00          - ผูไดรับการ

สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและ ปริญญาตรี ปริญญาโท คัดเลือก

พนักงานจาง

(ตั้งจายจากเงินรายได)



4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน    

4.2   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด ตามขอบัญญัติฯ 30,000.00         รงเรียนในเขต อบต 5 แหง

ประจําป 2556 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ศูนยพัฒนา

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เด็กเล็ก

2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนา จัดซื้อนมใหกับเด็กเล็กในศูนย ตามขอบัญญัติฯ 65,972.56         ศูนยพัฒนา เด็กเล็กจํานวน

เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กบานหนองลุมพุก เด็กเล็ก 38 คน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จัดซื้อนมใหกับเด็กนักเรียน ตามขอบัญญัติฯ 626,077.35        โรงเรียนในเขต โรงเรียน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา อบต. 4 แหง

4 คาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาไฟฟาในศูนย ตามขอบัญญัติฯ 4,580.22           ศูนยพัฒนา 1 แหง

(ตั้งจายจากเงินรายได) พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

5 คาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ตามขอบัญญัติฯ 1,625.00           ศูนยพัฒนา 1 แหง

(ตั้งจายจากเงินรายได) ในศูนยพัฒนาเด็กล็ก เด็กเล็ก

6 โครงการจัดหาอาหารกลางวันให จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน ตามขอบัญญัติฯ 119,548.00        ศูนยพัฒนา เด็กล็กจํานวน

กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหกับเด็ก เด็กเล็ก 38 คน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

7 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อุดหนุนโรงเรียนในโครงการ ตามขอบัญญัติฯ 1,053,000.00     โรงเรียนในเขต โรงเรียน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) อาหารกลางวันโรงเรียน อบต. 4 แหง

8 คาวัสดุการศึกษาสําหรับศูนย จัดซื้อวัสดุการศึกษาใหกับเด็ก ตามขอบัญญัติฯ 7,746.00           ศูนยพัฒนา เด็กล็กจํานวน

พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนยฯเด็กเล็ก เด็กเล็ก 38 คน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

9 โครงการประชุมผูปกครองและ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุม ตามขอบัญญัติฯ 4,950.00           ศูนยพัฒนา ผูปกครอง

จัดทําแผนการศึกษา ระหวางสวนราชการกับผูปกครอง เด็กเล็ก เด็กเล็กจํานวน

(ตั้งจายจากเงินรายได) เด็ก 38 คน

10 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ ตามขอบัญญัติฯ - ศูนยพัฒนา 1 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

(ตั้งจายจากเงินรายได)

11 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ตามขอบัญญัติฯ 20,000.00         ศูนยพัฒนา 1 เครื่อง

(ตั้งจายจากเงินรายได) เด็กเล็ก

12 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ตามขอบัญญัติฯ 9,000.00           ศูนยพัฒนา 1 เครื่อง

(ตั้งจายจากเงินรายได) LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง เด็กเล็ก

13 ตอเติมที่ลางจานในอาคารครัวของ ตอเติมที่ลางจาน ตามขอบัญญัติฯ 20,000.00         ศูนยพัฒนา 1 แหง

ครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนอง กวาง 0.60 ม. ยาว 3.30 ม. เด็กเล็ก

ลุมพุก สูง0.80 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 1.98 ตารางเมตร

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวศูนยพัฒนา จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตามขอบัญญัติฯ 5,520.00           ศูนยพัฒนา 1 แหง

เด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

(ตั้งจายจากเงินรายได)



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

15 โครงการกอสรางหลังคาสนามเด็กเลน ปริมาณงาน กวาง 4 ม. ยาว 10 ม. จายขาดเงินสะสม 48,000.00         ศูนยพัฒนา 1 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก หมูที่ 2 สูง 3.30 ม. พื้นที่ใสสอยไมนอยกวา เด็กเล็ก

40 ตร.ม. 

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน    

4.3   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพอนามัย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา ตามขอบัญญัติฯ 110,000.00        ศูนย ศสมช. 11 แหง

ในเขต อบต. สาธารณสุขมูลฐาน ม.1-11

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซื้อวัสดุสารเคมี อุปกรณ ตามขอบัญญัติฯ - ม.1-11 11 หมูบาน

(ตั้งจายจากเงินรายได) ควบคุมปอมกันโรคติดตอ

3 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพใน เพื่อสมทบหลักประกันสุขภาพ ตามขอบัญญัติฯ 51,336.00         ม.1-11 11 หมูบาน

ระดับทองถิ่น ในระดับทองถิ่น

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4 โครงการปองกันและควบคุม เปนคาใชจายในการปองกัน ตามขอบัญญัติฯ 40,000.00         ม.1-11 11 หมูบาน

 โรคสุนัขบา และควบคุมโรคพิษสุนัขบา

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน    

4.4   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปน เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับ ตามขอบัญญัติฯ 43,400.00         ตามที่ อบต. อปพร.

ประโยชนแก อปท. อปพร. ผูปฏิบัติหนาที่รักษาความ มอบหมาย 70 คน

(ตั้งจายจากเงินรายได) สงบตามที่ อบต.แตงตั้ง

2 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับ จัดซื้อวัสดุกอสรางในการ ตามขอบัญญัติฯ 14,994.00         หมูที่ 11 หมูที่ 11

ประชาชนผูยากไรและดอยโอกาส ซอมแซมที่อยูอาศัย

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวย เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพชวยเหลือ ตามขอบัญญัติฯ 24,000.00         ผูปวยเอดส ผูปวยเอดส

เอดส ผูปวยเอดสในเขต อบต. ในพื้นที่ จํานวน 4 ราย

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับ เพื่อจายใหกับผูมีสิทธิไดรับเบี้ย เงินอุดหนุน 4,739,300.00     ม.1-11 ผูมีสิทธิ์

ผูสูงอายุในเขต อบต. ยังชีพผูสูงอายุในเขต จากกรมสงเสริมฯ รับเบี้ยยังชีพ

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) อบต.หนองบัวโคก 622 ราย

5 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อจายใหกับผูมีสิทธิไดรับ เงินอุดหนุน 724,500.00        ผูพิการใน ผูพิการ

คนพิการ เบี้ยยังชีพผูพิการในเขต อบต. จากกรมสงเสริมฯ พื้นที่ 121 ราย

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

6 โครงการปองกันอุบัติเหตุจราจร คาใชจายในการปองกันอุบัติ ตามขอบัญญัติฯ 49,960 ถนนสายสําคัญ จัดตั้งจุดตรวจ

ในชวงเทศกาล เหตุจราจร ในพื้นที่ ในพื้นที่ 5 จุด

(ตั้งจายจากเงินรายได)

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน    

4.5   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา ตามขอบัญญัติฯ 50,000.00         อบต. 11 หมูบาน

ตําบลหนองบัวโคก และเยาวชนตําบลหนองบัวโคก

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ คาใชจายในการรวมแขงขัน ตามขอบัญญัติฯ 79,920.00         ทต.จัตุรัส จัดสงนักกีฬา

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) กีฬาทองถิ่นสัมพันธ รวมแขงขัน

80 คน

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน    

4.6   แนวทางการพัฒนา  การสรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา คาใชจายในการรณรงค -  - ม.1-11 11 หมูบาน

ยาเสพติด ตอตานและปองกันการแพรระบาด

จัดซื้อวัสดุตรวจสารเสพติดในรางกาย

2 โครงการนําผูเสพ/ผูติดยาเสพติดเขา คาใชจายในการอบรมของ เงินอุดหนุน 105,000 สถานที่อบรม ผูเสพ/ผูติด

รับการบําบัด ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดรับการบําบัดรักษา เฉพาะกิจ ที่ ศพส.อําเภอ ยาเสพติด 

กําหนด 30 คน

3 โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ คาใชจายในการอบรมของ เงินอุดหนุน 37,500 สถานที่อบรม ผานการอบรม

การเลี้ยงสัตวปกผูติดยาเสพติดที่ผาน ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดรับการบําบัด เฉพาะกิจ ที่ ศพส.อําเภอ  15 คน

บําบัดแบบบูรณาการ มีอาชีพการเลี้ยงสัตวปก กําหนด

5.   ยุทธศาสตร   การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

5.1   แนวทางการพัฒนา   สงเสริม รณรงค ใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผน คาใชจายในการจัดทําแผนตางๆ ตามขอบัญญัติฯ 13,000.00         ม.1-11 แผนฯสามป

พัฒนา อบต.หนองบัวโคก ประจําป 2556 ของ อบต. และแผนชุมชน แผนชุมชน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2 คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการ ตามขอบัญญัติฯ 284,239.50        อบต. อบต.

สมาชิกสภาทองถิ่น เลือกตั้งกรณีเลือกตั้ง

(ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป)



5.   ยุทธศาสตร   การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

5.2   แนวทางการพัฒนา   การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการใหประชาชนทราบและรวมตรวจสอบได

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวม อุดหนุน อบต.กุดน้ําใส ในกิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ 26,000.00         ศูนยขอมูลฯ 1 แหง

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ ของศูนยขอมูลขาวสารฯ

อปท.ระดับอําเภอ

(ตั้งจายจากเงินรายได)

2 โครงการจัดทํารายงานกิจกรรม จัดทํารายงานกิจกรรมประจําป ตามขอบัญญัติฯ - ม.1-11 11 หมูบาน

ประจําป เพื่อเผยแพรกิจกรรมผลการปฏิบัติ

งานใหประชาชนทราบ

3 โครงการจัดประชุมบูรณาการทํางาน คาใชจายในการจัดประชุม ตามขอบัญญัติฯ 38,500.00         อบต. จัดประชุม

รวมกันระหวางกํานันผูใหญบาน และ ประจําเดือน 12 ครั้ง/ป

สวนราชการในตําบลหนองบัวโคก

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

5.   ยุทธศาสตร   การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

5.3   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการเมือง การบริหาร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จัดกิจกรรม อบต.พบปะประชาชน ตามขอบัญญัติฯ 29,934.00         ม.1-11 11 หมูบาน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ใหบริการและรับฟง ความคิดเห็น

ของหนวยงาน

2 คาปรับปรุงเว็บไซต อบต. เพื่อใชในการปรับปรุงเว็บไซต - - อบต. 1 ครั้ง/ป

หนองบัวโคก ของหนวยงาน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

3 คาบริการโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับคาธรรมเนียม ตามขอบัญญัติฯ 5,000.00           อบต. 1 ครั้ง/ป

(ตั้งจายจากเงินรายได) เชาพื้นที่เว็บไซต อบต.

4 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จัดพิมพแบบสํารวจแบบสรุป  - - ม.1-11 11 หมูบาน

ในเขต อบต. บันทึกขอมูล ประมวลผล

5 คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก จัดซื้อเกาอี้พลาสติก ตามขอบัญญัติฯ 50,000.00         อบต. 200 ตัว

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

6 จัดซื้อเตนทประจํา อบต. จัดซื้อเตนท ตามขอบัญญัติฯ 93,000.00         อบต. 3 หลัง

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ขนาด 5 x 12 เมตร แบบโคง



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

7 โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ เปนคาจัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ ตามขอบัญญัติฯ 9,140.00           อบต. 1 แหง

สําหรับบริการประชาชน เพื่อบริการประชาชน

(ตั้งจายจากเงินรายได)

8 โครงการจางองคกรหรือสถาบัน เพื่อจายเปนคาจางสํารวจวิจัยความ - - อบต. 1 ครั้ง/ป

สํารวจหรือวิจัย ความพึงพอใจ พึงพอใจของผูมารับบริการของ ม.1-11

ของประชาชนผูมารับบริการ อบต.

(ตั้งจายจากเงินรายได)

9 โครงการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษี เปนคาใชจายในการจัดทําขอมูล ตามขอบัญญัติฯ 169,400.00        ม.1-11 11 หมูบาน

และทะเบียนทรัพยสิน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10 คาทําประกันภัยรถยนตชั้น 3 เพื่อจายเปนคาทําประกันภัย ตามขอบัญญัติฯ 7,245.63           อบต. 1 คัน

รถยนตชั้น 3 ของ อบต.

11 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสิน ตามขอบัญญัติฯ 32,816.60         อบต. อบต.

(ตั้งจายจากเงินรายได) หรือครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย

12 โครงการกอสรางโครงสรางรั้ว อบต. เพื่อเปนคากอสรางโครงสรางรั้ว ตามขอบัญญัติฯ 368,500.00        อบต. 1 แหง

หนองบัวโคก อบต.หนองบัวโคก

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

13 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ เพื่อเปนคากอสรางปายประชาสัม- ตามขอบัญญัติฯ 30,000.00         อบต. 1 แหง

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) พันธ อบต.หนองบัวโคก กวาง 

2.40 ม. ยาว 3.60 ม. สูง 5.40ม.

14 โครงการตอเติมนั่งรานเอนกประสงค เพื่อเปนคาตอเติมนั่งรานอเนก ตามขอบัญญัติฯ 24,000.00         อบต. 1 แหง

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ประสงค มีพื้นที่ไมนอยกวา 

28.8 ตารางเมตร

15 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน(มอก.) ตามขอบัญญัติฯ

สํานักงานปลัด อบต. จํานวน 2 หลัง 11,000.00         อบต. 2 หลัง

สวนการคลัง จํานวน 2 หลัง 11,000.00         อบต. 2 หลัง

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

16 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรเลเซอรสี จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ตามขอบัญญัติฯ

สํานักงานปลัด อบต. จํานวน 1 เครื่อง 20,000.00         อบต. 1 เครื่อง

สวนการคลัง จํานวน 1 เครื่อง 20,000.00         อบต. 1 เครื่อง

สวนสวัสดิการสังคม จํานวน 1 เครื่อง 20,000.00         อบต. 1 เครื่อง

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

17 จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ตามขอบัญญัติฯ 10,000.00         อบต. 1 ชุด

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) แบบพกพา

18 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ตามขอบัญญัติฯ 40,000.00         อบต. 2 เครื่อง 

สวนการคลัง 2 เครื่อง

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/ แหลงที่มา งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ

19 จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ตามขอบัญญัติฯ 6,000.00           อบต. 1 เครื่อง 

ระบบดิจิตอล (สวนการศึกษาฯ) ระบบดิจิตอล

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

20 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ อนุมัติสภาฯ 115,700.00        อบต. 6 เครื่อง

ชนิดติดผนัง ชนิดติดผนัง จํานวน 6 เครื่อง

(ตั้งจายจากเงินรายได)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

21 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ อนุมัติสภาฯ 130,500.00        อบต. 3 เครื่อง

ชนิดแขวน ชนิดแขวน จํานวน 3 เครื่อง

(ตั้งจายจากเงินรายได)

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

22 จัดซื้อเครื่องคํานวณพิกัดดาวเทียม จัดซื้อเครื่องคํานวณพิกัดดาวเทียม อนุมัติสภาฯ 20,000.00         อบต. 1 เครื่อง

GPS พรอมอุปกรณ GPS พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

23 จัดซื้อชุดแบบหลอคอนกรีต จัดซื้อชุดแบบหลอคอนกรีต อนุมัติสภาฯ 6,000.00           อบต. 1 ชุด

พรอมอุปกรณ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

24 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อใชในโครงการฯ ไดแก คาวิทยากร โอนตั้งจายใหม 279,835.00        อบต. บุคลากร อบต.

บุคลากรสูการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ อาหาร  อาหารวาง เอกสารและอื่นๆ จํานวน 50 คน

พอเพียง ที่เกี่ยวของ

(ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน

ทั่วไป)



                         แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ.2558-2560)   
 

 

สวนท่ี 4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลหนองบวัโคก 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ไดกําหนดวิสัยทัศน เพ่ือใหเห็นถึงสภาพการณในอุดมคติ ซ่ึงเปน

จุดหมายท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ดังนี้ 

  อบต.หนองบัวโคก มุงเนน 

  “สาธารณูปโภคเพียงพอ   เกษตรกาวหนา เลิศล้ําธรรมาภิบาล 

  บูรณาการชุมชนเขมแข็ง สูคุณภาพชีวิตดี บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
  

 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกไดวิเคราะหสภาพปญหา จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ในการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เปนดังนี้ 

 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการสาธารณะอํานวยความสะดวกกับประชาชนอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง การสงเสริมใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 เปาหมาย 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ฯลฯ อยาง

เพียงพอและท่ัวถึง 

2. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขต อบต.ใหรมรื่นสวยงาม รวมท้ังสรางจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 

1. กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 

2. กอสรางขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท 

3. ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษภายใตการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

4. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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                            แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ.2558-2560)    

 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนโครงการกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 

2. ปริมาณการขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ประปา และโทรศัพทอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

3. การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  

4. จํานวนกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู ความสามารถ และ

ทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาอาชีพใหมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว สรางความม่ันคงของเศรษฐกิจ

ชุมชนดวยการสงเสริมการผลิตเพ่ือบริโภคอยางเพียงพอภายในชุมชน  สรางอาชีพและรายไดแกชุมชน สงเสริมให

เกิดกลุมอาชีพเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน สงเสริมบทบาทของสตรีในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจชุมชนนําไปสูการแกปญหาความยากจน 

 เปาหมาย 

1. เพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได 

2. สงเสริมการรวมกลุมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชน 

3. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สนับสนุนบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปแบบตางๆ  

2. สงเสริมการเรียนรูและฝกทักษะอาชีพใหแกกลุมอาชีพในชุมชน 

3. สงเสริมการเรียนรูประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนกลุมอาชีพท่ีทํากิจกรรมตางๆ  

2. จํานวนครัวเรือนท่ีมีรายไดในการประกอบอาชีพเสริม 

3. จํานวนครัวเรือนท่ีมีความเปนอยูแบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได 

 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการเกษตรและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรในการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยใชนวัตกรรม

ใหมๆ ใหเปนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพในการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการ และ 

การตลาด การสรางมูลคาของวัตถุดิบการเกษตรในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

  



~ 37 ~ 
 

                            แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ.2558-2560)    

 

เปาหมาย 

1. เกษตรกรมีความรูความสามารถในการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

2. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบชลประทานและแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร 

2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

3. สงเสริมระบบเกษตรอินทรีย และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนแหลงน้ําท่ีขุดลอกหรือพัฒนาระบบชลประทาน 

2. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการฝกทักษะและเพ่ิมพูนความรูในการประกอบอาชีพ 

3. จํานวนเกษตรกรท่ีใชระบบเกษตรอินทรียแทนการใชวิธีทางเคมี 

4. จํานวนครัวเรือนท่ีมีรายไดและลดรายจายในการประกอบอาชีพการเกษตร 

 

4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 

 วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดาน

สวัสดิการสังคม ดานกีฬา ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังใหการสงเคราะหผูยากจน ดอยโอกาส คนชรา ผูปวย

เอดส ใหไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง 

 เปาหมาย 

1. ประชาชนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มี

ความสามารถในการแกไขปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ นําไปสูการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และ

อยูรวมกันอยางเปนสุข 

2. ทุกหมูบานมีแผนชุมชน/หมูบาน แบบมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

3. สนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคม และบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาบุคลากร 

2. การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 

3. การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพอนามัย 

4. การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน 

5. การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 

6. การสรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
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ตัวชี้วัด 

1. จํานวนประชากรและหมูบานท่ีไดรับการพัฒนา 

2. จํานวนประชากรท่ีไดรับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

3. จํานวนประชาชนท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี 

4. ผูยากจน พิการ ดอยโอกาส ไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึง 

5. ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

 

5.   ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางจิตสํานึกในสิทธิ หนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

ในชุมชน เสริมสรางประชาธิปไตยใหเกิดข้ึน และเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน รวมท้ังการ

บริหารงานท่ียึดหลักการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูรับบริการ การบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

เปาหมาย    

1. ประชาชนมีความรูความเขาใจในสิทธิ หนาท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 

2. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหทองถ่ินมีการพัฒนาตรงตามความตองการ

ของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือใหระบบการบริหารงานมีความโปรงใส ขจัดเหตุการณทุจริต ประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจาง

ตางๆ ของ อบต.  มีระบบตรวจสอบการบริหารงบประมาณโดยประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริม รณรงค ใหความรูเรื่องบทบาทหนาท่ีในระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชน 

2. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการใหประชาชนทราบและรวมตรวจสอบได 

3. การพัฒนาการเมือง การบริหาร  

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนปายประชาสัมพันธ เอกสาร สิ่งพิมพ และสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง 

3. จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งท่ีเพ่ิมข้ึน 

4. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน อบต. 

5. บุคลากรยึดหลักการปฏิบัติงานบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

6. ความพึงพอใจของผูมารับบริการของทองถ่ิน 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 

 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทย

จะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมาก

ยิ่งข้ึน เปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันท่ีจะเปนประชาคมอาเซียนในป 

2558 จึงจาเปนตองนาภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความ

พรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได

อยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป เพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

พันธกิจ 

1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตไดรับ ความคุมครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคทุก

ภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี

โปรงใส เปนธรรมพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรค

ของคนไทย 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อยางเหมาะสมในแต

ละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทัน กับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิ

ปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตร กับ

สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวม ของชุมชน 

รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 
 

 

 

 

วิสัยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม 

และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

การ พัฒนาประ เทศ ให คน ในสั ง คมอยู ร ว ม กันอย า งส งบสุ ข  เ ศ รษฐ กิจ เ จ ริญ เติ บ โ ตอย า ง  

มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณได

ยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงจําเปนตองกําหนดทิศทาง และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปูองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน ของประเทศดาน

ตางๆ ใหเขมแข็งควบคูกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม 

รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภคท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมอันจะนาไปสูการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร การพัฒนาท่ีสําคัญในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบครัว และชุมชน 

เพ่ือใหเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถ

เขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึง และมีคุณภาพเทาเทียมกันมี

โอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานในการสรางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง สามารถเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมอยางเสมอภาค ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยาง

เทาเทียม และสามารถดารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส ยึดประโยชน

สวนรวม และเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคน ใหพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกัน เพ่ือเขาสูสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคน ในทุกมิติใหความ

พรอมดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร 

และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคู กับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม

และสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนาคน รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาชุมขนทองถ่ินใหเขมแข็ง และ

สามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถ ใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพ่ือให

ภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความม่ันคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต

ภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และสัตวนา รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิ

ปญญาทองถ่ินและความรูสรางสรรค การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญ กับการสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังใน
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ระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองไดและเผชิญกับปจจัยเสี่ยง

ตางๆ ไดอยางม่ันคง 

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการ

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ความสรางสรรค ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน

เปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตปจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออานวยและ

ระบบการแขงขันท่ีเปนธรรม เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพ่ิม ใหกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนฐาน

ของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรค และเมืองสรางสรรค เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร 

และสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู

อุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

สรางความม่ันคงดานพลังงาน ควบคูไปกับ การปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหาร

จัดการเศรษฐกิจสวนรวม อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มุง

เชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความรวมมือกับ 

ประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความ

รวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และ

สรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ใหความสําคัญกับการพัฒนากาลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง ควบคู

ไปกับ การพัฒนาการเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบรวมมืออนุภูมิภาค ปรับปรังกฎ ระเบียบ

การขนสงคนและสินคาเพ่ือลดตนทุนการดาเนินธุรกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนา

ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง 

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มุงบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับ

คุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจ

และสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงในและเปนธรรมอยางบูรณาการ และเพ่ิมบทบาท

ประเทศไทย ในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2558-2562) 

  วิสัยทัศนจังหวัดชัยภูมิ 

    “เมืองคุณภาพดานสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และ การทองเท่ียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 พันธกิจ 

  1. พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

   รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

  2. พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือสรางรายไดจากการทองเท่ียว 

  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณและยั่งยืน 

  4. สรางสังคมอยูดีมีสุข เขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปาประสงครวม  

1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  

2 รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

3 ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง  

4 สภาพพ้ืนท่ีปาคงความอุดมสมบูรณและมีพ้ืนท่ีไมนอยกวารอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีจังหวัด  

   

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  

    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ สินคาและบริการสราง

มูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  
 

เปาประสงค  

1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  

3. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

4. สินคาและบริการมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย  

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร  

2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยตอไรของมันสาปะหลังและออย  

3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑไหมท่ีไดมาตรฐาน  

4. รอยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  

5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาสินคาเกษตร  
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กลยุทธและแนวทาง 

1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน  

  1.1.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจาก

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางยั่งยืน  

   1.1.2 บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาโดยการกอสรางระบบชลประทํานขนาด

ใหญ กลาง และเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแลง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ํา 

  1.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  

1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินคาการเกษตร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน พริก 

ยางพารา ตลอดหวงโซอุปทานเช่ือมโยงการตลาด และเครือขายสินคาเกษตร  

 1.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ เพ่ือ

ลดตนทุนการผลิตโดยสงเสริมการใชปจจัยผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดาน

การตลาด  

     1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาปศุสัตวและประมง  

1.2.3 สงเสริมและพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพ่ือใหไดผลิตภัณฑไหมท่ีมีคุณภาพ 

 1.2.4 สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ เพ่ือลดตนทุนการผลิตโดยสงเสริมการใชปจจัย

การผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานการตลาด  

 1.2.5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร  

1.2.6 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีดานการเกษตร ท่ีเหมาะสมและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เพ่ือลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

 1.2.7 สงเสริมเกษตรอินทรีย โดยการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชและพัฒนาองคความรูใหชุมชน 

สนับสนุนการผลิตและใชปุยอินทรียเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหาร  

 1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินคาเกษตรแบบกลุมการผลิต และสงเสริมสินคาเกษตรและเกษตร

แปรรูปท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด  

 1.2.9 สงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในท่ีรกรางวางเปลา และสนับสนุน

การใชพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานธรรมชาติอ่ืน  

 1.2.10 พัฒนาดานการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการวางแผนการผลิต และการจาหนายผลผลิต  

                 1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  

 1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแหงชาติ และเครือขายปราชญ

ชาวบาน ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเกษตรกร  
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 1.3.2 สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย และการทํา

เกษตรยั่งยืน และลดการใชสารเคมีในการผลิตสินคาเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือสรางความเขมแข็ง

ใหกับเกษตรกร  

 1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร และพัฒนาการ

ดําเนินงานขององคกรเกษตรกรโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  

                 1.4 พัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร และการถือครองท่ีดิน  

            1.4.1 วางระบบการถือครองท่ีดินการจัดท่ีดินทํากินและกระจายสิทธิ โดยเรงรัดการออกโฉนดท่ีดินให

ท่ัวถึงและเปนธรรม  

1.4.2 เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกรผูไรท่ีทํากิน และประชาชนท่ียากจน

ใหมีท่ีดินเปนของตนเองอยางเปนธรรม  

 1.4.3 สงเสริมการใชประโยชนจากท่ีดิน โดยกําหนดแนวเขตการใชท่ีดินอยางเหมาะสม ท้ังเขตเกษตร

เศรษฐกิจและการจัดทําผังเมือง และผังชุมชน  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

       2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  

            2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  

            2.1.2 สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมี

ศักยภาพของจังหวัด เชน อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ

อุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรโปแตช  

            2.1.3 สงเสริมการสรางคุณคาสินคาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

            2.1.4 สงเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต การขนสงสินคาอุตสาหกรรม

และสินคาอ่ืน ๆ อยางเปนระบบ  

 2.1.5 สงเสริมและพัฒนาใหมีการรวมกลุมอุตสาหกรรมหรือกลุมสินคา (Cluster และ Supply Chain) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  

 2.1.6 พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถดานการบริหารจัดการรวมท้ัง

เสริมสรางความเปนบรรษัทภิบาลใหแกผูประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มี

ความรับผิดชอบตอสังคมเชิงรุก และอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน  

            2.1.7 สงเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  

                  2.2 พัฒนาฝมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอยางเปนระบบ  

            2.2.1 สนับสนุนการฝกอบรมแรงงานใหมีความรูและพัฒนาทักษะฝมือท่ีไดมาตรฐานสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียน 

รวมท้ังฝกอาชีพอิสระใหกับคนหางานตามความตองการของตลาดแรงงาน  
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            2.2.2 สงเสริมใหกลุมบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทํางานภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอ

ภาคในการจางงาน  

            2.2.3 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดมาตรฐานแรงงาน การคุมครอง

แรงงานใหไดรับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน จัดระบบการคุมครองแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมมากข้ึน  

            2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบคาจาง  

            2.2.5 สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกันความ

ม่ันคงในการดํารงชีวิต  

            2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ จัดระบบแรงงานตางดาวใหเหมาะสม

กับความตองการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ  

        2.3 พัฒนาและสงเสริมการทําเหมืองแรโปแตช และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตชของจังหวัดไปสูนโยบายระดับชาติ  

            2.3.2 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรโปแตช  

          3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของสินคาและบริการ  

                  3.1 พัฒนาผลิตภัณฑไหมและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหมีคุณภาพ  

            3.1.1 เสริมสรางศักยภาพองคกรวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ

ใหมีความคิดในเชิงสรางสรรค สามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิตและบริการ  

            3.1.2 สงเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

โดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินควบคูกับองคความรูสมัยใหม สงเสริมกิจกรรมการประกวดแขงขัน การ

ประยุกตใชความคิดสรางสรรคในกลุมเยาวชนและผูประกอบการ  

            3.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคา 

และพัฒนาชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ  

            3.1.4 เสริมสรางชุมชนใหมีการใชความคิดสรางสรรคผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรู เอกลักษณ 

วัฒนธรรมในการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมของสินคา มีการรวมกลุมผูผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได  

                3.2 พัฒนาผูประกอบการและเครือขายดานการตลาด  

            3.2.1 พัฒนาองคความรูดานการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนยบมเพาะผูประกอบการให ครอบคลุมสินคา

และบริการ เพ่ือใหผูประกอบการสามารถแขงขันได ตลอดจนเสริมสรางองคกรวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ใหเกิดความ

เขมแข็ง และเขาถึงแหลงเงินทุนได  

            3.2.2 สรางและเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการท้ังในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมชองทางการคา 

และกระจายผลผลิตจากแหลงผลิตถึงผูบริโภคใหมีความรวดเร็วและท่ัวถึง รวมท้ังเชื่อมโยงเครือขายการคากับ

ประเทศเพ่ือนบาน  

            3.2.3 จัดตั้งศูนยประสานการลงทุนดานอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  
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               ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

       เปาประสงค  

1. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

2. สินคาและบริการดานการทองเท่ียวมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  

3. แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด  

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว  

2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากสินคาและบริการการทองเท่ียว  

3. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

กลยุทธและแนวทาง 

1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

1.1 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม และสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีศักยภาพใหมี

คุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือใหเปนจังหวัดทองเท่ียวชั้นนําของภาคอีสาน  

          1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนใหความสําคัญกับการเขาถึงแหลงทองเท่ียวของผูพิการและ

ผูสูงอายุ  

                    1.3 พัฒนาแหลงทองเท่ียวแบบครบวงจรและทองเท่ียวไดตลอดปและทุกฤดูกาล  

             2. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ  

                    2.1 ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการตลาดของแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพไปยังตลาดการ

ทองเท่ียวกลุมเปาหมาย  

                    2.2 สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคา

และมูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียว  

                    2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และบริการใหมีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ  

                    2.4 พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินคาการทองเท่ียวท่ี

สรางสรรคจากเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยใชความรูและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม  

                    2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเท่ียวอยางเปนระบบและเชื่อมโยงขอมูลการ

ทองเท่ียวระดับจังหวัดเขากับการทองเท่ียวในระดับชาติ เพ่ืออํานวยการความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย

และชาวตางประเทศ  

   3. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการการทองเท่ียวใหเกิดความ

สมดุลและย่ังยืน  

                    3.1 เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ใหเขามา

มีบทบาทในการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีบูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวสูความยั่งยืน  
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                    3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนเขามามีสวนรวม  

                    3.3 สนับสนุนชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลง

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  

                    3.4 สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน  

                    3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางย่ังยืน  

     เปาประสงค 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืน  

2. การใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน  

     ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย  

1. สัดสวนของพ้ืนท่ีปาสมบูรณตอพ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

2. สัดสวนพ้ืนท่ีปาท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหคงสภาพสมบูรณ  

3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ  

5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการใชพลังงานทดแทน  

กลยุทธและแนวทาง 

          1. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

               1.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทุกภาคสวน ใน

การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ  

               1.2 การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถใชประโยชนอยางเหมาะสม รวมท้ัง

แกปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดขอพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ  

               1.3 ควบคุมการใชประโยชนพ้ืนท่ีตนน้ําและการใชสารเคมีการเกษตรในพ้ืนท่ีตนน้ําอยางเขมงวด  

               1.4 พัฒนาและฟนฟูคุณภาพดิน การแกไขปญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะลางพังทลาย

ของหนาดิน ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  

               1.5 เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรลุมน้ําและองคกรทองถ่ินในการจัดการน้ํา และการจัดทําแผน

บริหารจัดการน้ําในแตละลุมน้ําอยางบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด/กลุมจังหวัด 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ํา 

      

 



~ 48 ~ 
 

                            แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ.2558-2560)    

 

        2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการ  

               2.1 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและการใชประโยชน 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของ

ทองถ่ินและชุมชนเพ่ือใหเกิดความเปนหุนสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  

               2.2 สงเสริมใหชุมชน ทองถ่ิน และองคกรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุมและการสรางเครือขายดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เ พ่ือใหเ กิดความตระหนักและทัศนคติ ท่ีเปนมิตรกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

               2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองทองถ่ินในการ กําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสีย

ชุมชน  

               2.4 สงเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมในพ้ืนท่ี

อนุรักษท่ีมีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหคนกับปาอยูรวมกันอยางยั่งยืน  

               2.5 พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การจัดการองคความรู เพ่ือใชเปนเครื่องมือ

ในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

               2.6 การสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ

อนุรักษ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมทองถ่ินและพืชพ้ืนบาน เพ่ือสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคาและบริการท่ีมี

มูลคาเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  

               2.7 สงเสริมเกษตรกร ชุมชน และทองถ่ินวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินในการใช

พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในท่ีดินรกราง เพ่ือสรางรายได และลด

รายจายดานพลังงาน  

        3. การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

               3.1 การจัดทําแผนท่ีเพ่ือบงชี้พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยจัดลําดับ

ความสําคัญพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือกําหนดแนวทางเฝาระวัง และแนวทางบรรเทาและปองกันผลกระทบ  

               3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการและสรางเอกภาพในการบริหารจัดการ  

               3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ใหมี

มาตรฐานตามหลักสากล  

               3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถ่ิน ใหมีการเตรียมความพรอม จัดทํา

แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซอมรับมือภัยพิบัติอยางสมํ่าเสมอ  

               3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน  

               3.6 การถายทอดองคความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหทุกภาคสวนไดทราบ เพ่ือ

สรางความตระหนักใหแกประชาชนในการรวมกันดําเนินการแกไขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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        ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    เปาประสงค  

  1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพ่ิมข้ึน  

2. ประชาชนและชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  

3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

    ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย  

1. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ  

2. รอยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและท่ัวถึง  

3. จานวนชุมชนท่ีดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงข้ึน  

4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 

5. รอยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  

     กลยุทธและแนวทาง 

1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

       1.1 เพ่ิมศักยภาพและสงเสริมใหศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาท ในการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหแกประชาชน รวมท้ังรวมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสรางคานิยมครอบครัว

อบอุน และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรมนาความรู  

                 1.2 สรางเครือขายชุมชน/ทองถ่ิน และทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

เฝาระวังทางวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟนฟู

เผยแพรสืบสานคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ีดีงาม  

                 1.3 สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชน และประชาชนผูมีความรูความสามารถดานวัฒนธรรมไดมีเวที

แสดงออก เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ ท้ังในระดับชุมชนและระดับทองถ่ินอยาง

ตอเนื่อง  

                 1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนา

ความรูทางวิชาการและสติปญญาทางอารมณท่ีเขมแข็ง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

สังคม  

                 1.5 เสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีนาอยูโดยสงเสริมใหภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับ

ชุมชน สามารถวางและจัดทําผังเมือง การจัดบริการข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน ควบคูกับการบังคับใชกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  

                 1.6 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมูบานสูสภา

วัฒนธรรมตําบล  
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                1.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมท่ีดีงาม  

                1.8 ขยายโอกาสการมีงานทําและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ  

                1.9 สงเสริมและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการจัด

กิจกรรมและเพ่ิมชองทางใหประชาชนเขาถึงกีฬาและนันทนาการ  

                1.10 สงเสริมและพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนาวิทยาศาสตร

ทางการกีฬามาใชอยางจริงจัง  

                1.11 สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีการออกกาลังกายและเลนกีฬาเปนประจําเพ่ือเสริมสราง

สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

    2. การพัฒนาการศึกษา  

                2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสูมาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอนเพ่ือการมีงานทําใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินในการสรางกระบวนการเรียนรู โดยการมีสวน

รวมของประชาชน ในการสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสานึกคานิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

             2.2 สรางโอกาสและทางเลือกสาหรับประชาชนในการเขาถึงบริการการศึกษา และ แหลงเรียนรู 

ตลอดจนสรางปจจัยและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องใหกับคน

ทุกชวงวัย  

              2.3 สงเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามุงสูสากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู เพ่ือการเรียนรูใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน  

              2.4 สรางความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา และสรางหลักประกันโอกาสทาง

การศึกษาแกผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูพิการ รวมท้ังพัฒนาเครือขายความรวมมือในการใหบริการ และชวยเหลือ

ทางการศึกษาใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาส  

               2.5 สนับสนุนการสรางเครือขายรวมกันระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการ

ถายทอดความรูใหแกชางทองถ่ิน ทักษะอาชีพสูชุมชน รวมท้ังการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน  

              2.6 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด เพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  
        

3. การพัฒนาการสาธารณสุข  

            3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมเปน

อุปสรรค รวมท้ังพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน  

3.2 พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข ใหมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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            3.3 พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค รวมท้ังการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุงเนน

การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของเครือขาย  

             3.4 สงเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ  

             3.5 สนับสนุนสรางแรงจูงใจ ทักษะความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจใน

การปฏิบัติงานดานพฤติกรรมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการดําเนินการรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
 

       4. การสรางความเขมแข็งของชุมชน  

4.1 สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สรางกลไกชุมชนในการสงเสริมประชาธิปไตยเพ่ือใหเกิดความสมัครสมาน

สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

4.2 สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและผูนาชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการมี

สวนรวมในการแกไขปญหาสังคมของชุมชน 

4.3 สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน ในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

ชุมชน ผานกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน  

             4.4 สงเสริมและพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหมีการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล  
    

5. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

              5.1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐแกประชาชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครื่องมืออันทันสมัยมาใชในการใหบริการเชิงรุก เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  

               5.2 พัฒนาสมรรถนะขาราชการใหมีจิตสานึกสาธารณะ มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล และ

ทัศนคติ ท่ีเอ้ือตอการบริการประชาชน  

               5.3 สรางจิตสานึกคานิยม จรรยาบรรณ ของขาราชการ ในการปฏิบัติราชการดวยคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยาง

ตอเนื่อง  

                5.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสรางขีด

ความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตําบล และอําเภอ ใหสามารถ

เชื่อมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแกไขปญหาและ

พัฒนาพ้ืนท่ีไดตรงตามความตองการของประชาชน  

                5.5 สงเสริมการพัฒนาหนวยงานไปสูองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไปสูระบบท่ีเปนสากลและมีประสิทธิภาพ  
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6. การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

                6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของหมูบาน/ชุมชน 

การแกไขปญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน  

                6.2 เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด และผูมีอิทธิพลในทุกๆ ดาน ดําเนินการปองกันมิใหกลุมเสี่ยง

ตกเปนเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบาบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมได โดยใช

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  

                6.3 เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาท่ีของรัฐ ในการแกไขปญหาความขัดแยงและระงับ ขอพิพาท

เบื้องตนรวมท้ังการรักษาความสงบเรียบรอย เสริมสรางความปลอดภัย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใน

พ้ืนท่ี  

                6.4 คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและผูบริโภคเชิงรุก เสริมสรางความรู 

ความเขาใจและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูม ิ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  

“เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม เปนแหลงผลิตอาหารพลังงานทดแทน

สําคัญ และเปนสังคมคุณภาพท่ีพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ  

1. สงเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน 

3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

4. พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 

5. สงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 

6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8. บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคหลัก 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานคุณคา 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอบรม ชุมชนเขมแข็ง 

4. เกษตรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

5. การทองเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิไดรับความนิยมเพ่ิมสูงข้ึน 
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6. เปนแหลงสรางพลังงานทดแทนท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 

8. มีระบบโลจิสติกสท่ีรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาด และเชื่อมโยงประเทศสูประชาคมอาเซียน 

9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

10. มีการบริหารจัดการบานเมือง 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

     เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

    เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานคุณคา 

 มาตรการ  

 มาตรการท่ี 1.1  มีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ 

 มาตรการท่ี 1.2   สรางแรงจูงใจใหครูดี ครูเกง มารวมจัดการเรียนการสอนท่ีจังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  

   และสงเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบัน 

มาตรการท่ี 1.3   สงเสริมการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียน   

 การสอนท่ีมีคุณภาพเขาสูจังหวัดชัยภูมิ 

 มาตรการท่ี 1.4   สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรการท่ี 1.5   สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ิน และปราชญชาวบานในการอนุรักษศิลป 

  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

มาตรการท่ี 1.6  สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมือในทองถ่ินใหมี 

  ขีดความสามารถพรอมรองรับการกาวหนาสูประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและย่ังยืน 

              เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคพ้ืนฐานท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 

 รายไดตอครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 

 ปญหาดานยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการ  

มาตรการท่ี 2.1 สงเสริมการแกไขปญหาสําคัญดานสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการท่ี 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 

มาตรการท่ี 2.3 สรางชุมชนเขมแข็ง มีเอกภาพ และมีสวนรวมในการแกไขปญหา อาชญากรรม 

                    และยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 สินคาการเกษตรหลักมีผลผลิตตอไรสูงข้ึน 

 สินคาการเกษตรท่ีเปนความหวังในอนาคตมีผลผลิตตอไรสูงข้ึน 

 รายไดภาคเกษตรตอครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรการ  

มาตรการท่ี 3.1  สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเพ่ิมผลผลิตตอไรในพืชหลัก ไดแก ขาว ออย   

  และมันสําปะหลัง 

มาตรการท่ี 3.2  สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนความหวังในอนาคต ไดแก  พริก  

 ยางพารา โคเนื้อ โคราชวากิว และไกบานโคราช 

มาตรการท่ี 3.3  สรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย 
 

         ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

           เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

   นักทองเท่ียวเดินทางเขามาสูจังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 

   รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน 

มาตรการ 

มาตรการท่ี 4.1  สงเสริมและเรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเท่ียวจังหวัดชัยภูมิใหเปน 

          รูปธรรม 

มาตรการท่ี 4.2  ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมใหไดมาตรฐาน มี 

ความปลอดภัย และมีภูมิทัศนท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ 

มาตรการท่ี 4.3  ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิใหนาอยู เกิดอัตลักษณท่ีโดนเดน  และยังคง 

ความเปนแหลงภูมิปญญาดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 

 มาตรการท่ี 4.4  พัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเคารพ และความ 

                    ศรัทธาตอเจาพอพระยาแล 

 มาตรการท่ี 4.5  พัฒนาจังหวัดชัยภูมิใหเปนแหลงปลูกดอกไม ไมประดับสําคัญของประเทศ 

 มาตรการท่ี 4.6  สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวภาครัฐและภาคเอกชน   

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 

          เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

   ชุมชนพ่ึงพาตนเองดานพลังงานทดแทนของชุมชนไดมากข้ึน 

 ทองถ่ินมีรายไดจากการผลิตและจําหนายพลังงานทดแทน 

 ชุมชนใหความตระหักและรวมมือกันใชพลังงานอยางประหยัดและมีคุณคา 
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มาตรการ 

มาตรการท่ี 5.1  สงเสริมและสนับสนุนชุมชนสรางพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและ

การเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

          เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

   มีมูลคาทางการคาสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการ 

มาตรการท่ี 6.1  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเปนศูนยกลางทางการตลาด และโลจิสติกส 

                     ในภูมิภาค 

มาตรการท่ี 6.2  สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนสงภายในเขตการพัฒนา  

 พิเศษ ใหมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมแบบย่ังยืน 

         เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 มีพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน 

 ปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 ปญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการ 

มาตรการท่ี 7.1  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

มาตรการท่ี 7.2  สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และทองถ่ินในการจัดการใหมีแหลงน้ํา 

ขนาดใหญ และแหลงน้ําชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใชน้ําในภาค การเกษตร

อยางเพียงพอ 

มาตรการท่ี 7.3  การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและเพ่ิม  

 มูลคาทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

          เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

มาตรการท่ี 8.1  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองคกรปกครอง  

 สวนทองถ่ิน ใหไดตามเกณฑมาตรฐานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

มาตรการท่ี 8.2  สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองทองถ่ิน 

มาตรการท่ี 8.3  สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 อยางตอเนื่อง 

มาตรการท่ี 8.4  สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการใหบรกิารแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลหนองบัวโคก 

ตําบลหนองบัวโคก ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาตําบลหนองบัวโคก โดยไดรวบรวมขอมูล

จากแผนพัฒนาหมูบานทุกหมูบาน โดยการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาตําบลหนองบัวโคก และได

กําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาตําบลหนองบัวโคก ดังนี้ 
 

วิสัยทัศนตําบลหนองบัวโคก 

“บานเมืองนาอยู สูคุณภาพชีวิตท่ีดี รูรักสามัคคี ประชาชนมีสุข” 

  

อัตลักษณของตําบลหนองบัวโคก 

 “พืชไรเปนสินคาเศรษฐกิจ  โบราณพระเครื่องคูบาน    

ผลิตภัณฑชุมชน  ผูคนสามัคคี  วัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณ” 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาตําบลหนองบัวโคก 

ยุทธศาสตรท่ี 1   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา   

1.1   กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน และรองระบายน้ําภายในหมูบานใหไดมาตรฐานและพอเพียง  

1.2   จัดใหมีแสงสวางตามบานเรือน และบริเวณถนน ตรอก ซอย อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

1.3   พัฒนา/ปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสาร อยางท่ัวถึงและใหเพียงพอกับความตองการ 

1.3   จัดหาระบบประปาท่ีถูกสุขอนามัยเพ่ือการอุปโภคบริโภค อยางเพียงพอและท่ัวถึง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา 

2.1   ฟนฟู ปรับปรุงและขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน พัฒนาแหลงน้ําผิวดินใตดิน 

เพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัย ภัยแลง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ํา 

2.2  พัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ 

2.3   พัฒนาคุณภาพแรงงาน ยกระดับฝมือแรงงานเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง 

2.4   สงเสริมกลุมอาชีพ จัดตั้งองคกรชุมชนเพ่ือใหเกิดเปนชุมชนเขมแข็ง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 

3.1   ฟนฟู อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณของทองถ่ิน 

3.2   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม 

วัฒนธรรม 

3.3   ใหการสงเคราะหแกเด็ก เยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
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3.4   สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

3.5   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

4.1   การพัฒนาดานสาธารณสุข 

4.2   พัฒนาและยกระดับการศึกษา  

4.3   สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

5.1   สงเสริมการลดมลพิษทางอากาศ อนุรักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาสภาพแวดลอม 

5.2   ปรับปรุงและกําจัดขยะมูลฝอยใหไดคุณภาพ 

5.3   ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ 

5.4   การดูแลรักษา ปรับปรุงท่ีดินสาธารณประโยชนเพ่ือใชประโยชนรวมกัน 
   

ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 

6.1   สงเสริมและพัฒนาบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพผูนําชุมชน ผูนํากลุมองคกรตางๆ 

6.2  สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนา

หมูบาน สูการพัฒนาตําบล 

6.3  สงเสริมการเรียนรูดานเทคโนโลยี 

 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น  

(นายสุขสันต  ชํานาญกุล   )  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  

 นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ในการแถลงนโยบายตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  วันท่ี  2  ธันวาคม  2556  เปนดังนี้ 
 

1. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

ไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ท่ีไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ  การปกครองสูทองถ่ิน  ใหความอิสระแกทองถ่ิน  

ในการกําหนดนโยบาย  การบริหาร  การเงิน  การคลัง  การบริหารงานบุคคล   

 ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนขององคการบริหาร

สวนตําบล ตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงานเจาหนาท่ี และลูกจางในการบริการประชาชนใหไดรับ

ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพ่ึงพอใจดังนี้ 
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                            แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ.2558-2560)    

 

  1.1 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ให เปนองคกรธรรมาภิบาล  ท่ีมีหลักการ

บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  มีมาตรฐานในการบริหารงานเชิงรุกอยางมี

ประสิทธิภาพและยกระดับแกสมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและลูกจาง ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบล

หนองบัวโคกสรางบุคลากรใหมีคุณภาพและมีจิตสํานึกในการบริการเพ่ือรองรับการบริการแตละดานใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

  1.2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชน และคณะกรรมการหมูบานท่ีดําเนินกิจกรรม

และโครงการตางๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนรวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  เพ่ือพัฒนายกระดับการ

ขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองนาอยู  ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

  1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและนําเงินรายไดมาพัฒนาตําบลหนองบัว 

โคกอยางท่ัวถึง เปนธรรม รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแตเริ่ม

กระบวนการ รวมคิด รวมตรวจสอบ โปรงใสและปฏิบัติงานอยางมีระบบ 
 

2. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของตําบล เพ่ือสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน เปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการเปนศูนยกลางในการ

ใหบริการดังนี้ 

  2.1 พัฒนาระบบการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยายเขตไฟฟา 

และติดตั้ ง ไฟฟาสาธารณะให ท่ัว ถึงทุก พ้ืน ท่ี  ประชาชนมีไฟฟาในครัว เรือนใชตามความเหมาะสม 

  2.2 จัดสํารวจถนนทุกเสนทางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสามารถรองรับการขยายตัวของ

หมูบาน และพ้ืนท่ีตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตําบลหนองบัวโคก และรอยตอระหวางทองถ่ินใหสามารถสัญจรไป

มาไดอยางสะดวก ทางเชื่อมระหวางตําบล  เพ่ือขนสงพืชผลทางการเกษตร 

2.3 พัฒนาแหลงน้ําท่ีตื้นเขินใหมีคุณประโยชนดวยการขุดลอกคูคลอง และจัดทําฝายก้ันน้ํา เพ่ือ

เปนแหลงเก็บกักน้ําไวใชฤดูแลง 

  2.4 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําใหเกิดประโยชนเพ่ือการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร ของ

พ่ีนองประชาชนในระยะยาว และใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

  2.5 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนาตําบล  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

ตําบลใหตรงตามความตองการของประชาชน 
 

3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อันเปนเง่ือนไขไปสู

ระบบเศรษฐกิจฐานความรู ใหประชาชนท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันสามารถท่ีจะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอด

ชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถ่ินใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม 

โดยยึดการศึกษา สรางงาน  สรางคน และสรางชาติ ตลอดจนการสงเสริม  สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ใหเกิดความรูคูคุณธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 
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                            แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ.2558-2560)    

 

  3.1 สนับสนุนและสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวันเรียน  ใหเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีนาอยู และพัฒนาไปสูความเปนเลิศดานพัฒนาการของเด็ก ในมิติตาง ๆ อาทิ เชน ดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคมสิ่งแวดลอม และสติปญญา เปนตน 

  3.2 สนับสนุนและสงเสริมดานการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ 

  3.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนท่ีมีอยูใน

เขตตําบลหนองบัวโคกใหสามารถพัฒนาทางการเรียน การสอน ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.4 สนับสนุนและเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน พรอมท้ังฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของประชาชนโดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชน 
 

  4.  นโยบายดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือนํามาใชในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

4.2 สงเสริมและสนับสนุน ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การปองกันโรค การระงับ

โรคติดตอโดยการประสานงานใหความรวมมือในการปฏิบัติเพ่ือใหประชาชนไดมีสุขอนามัยท่ีดี 

4.3 สงเสริมใหมีกิจกรรมในทางสรางสรรค เพ่ือใหเด็ก เยาวชนไดมีโอกาสในการแสดง 

ความสามารถของตนเอง เชน จัดใหมีลานกีฬาหมูบาน แขงขันกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการใหเยาวชนไดมีการ

รวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน 

4.4 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการใหมีความรู ความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

4.5 จัดเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดการอบรมทบทวนความรู 

จัดหาวัสดุ อุปกรณในการชวยเหลือประชาชน และจัดตั้งศูนยอํานวยการประสานงานชวยเหลือประชาชน 
 

5.  นโยบายดานการพัฒนาประสิทธิภาพในการสงเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม 

  5.1 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน 

ประชาชน โดยกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพซ่ึงมีงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนอีกสวนหนึ่งเพ่ือเปนทุนในการดําเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอยาง

ท่ัวถึง คลอบคลุมทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน  

   5.2 สงเสริมสุขภาพอนามัย และการออกกําลังกายของประชาชน ใหมีรางกายและสุขภาพท่ี

แข็งแรง 

5.3 ดําเนินการควบคุมปองกัน และระงับโรคติดตอ ท่ีเปนอันตรายของคนในชุมชน 

5.4 เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูล ความรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

5.5 สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผูสูงอายุ และอ่ืนๆ 
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  5.6 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.หนองบัวโคกใหสามารถเปน

แผนพัฒนาสุขภาพท่ีเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดชัยภูมิ 

  5.7 จัดใหมีสวัสดิการทางดานสุขภาพอนามัย การชวยเหลือผูตกอยูในสภาวะยากลําบาก เชน 

การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส  ใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เปนธรรม และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

6. นโยบายดานสงเสริมการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6.1 จัดใหมีเครื่องมือและสถานท่ีกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ  ไรมลพิษ 

6.2 สงเสริมใหมีการปลูกตนไมในวันสําคัญ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และลดมลภาวะโลกรอน 

รักษาความสะอาดของแมน้ํา คูคลอง โดยการกําจัดวัชพืชในแมน้ําใหเปนแหลงทําการประมงของประชาชน  

และเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

6.3 ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน 

         6.4 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

7. นโยบายดาน เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในทองถิ่น 

 สงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

ทุกคน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมีสวนรวมในการสรางความ

สมานฉันทของทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดความสามัคคี เชื่อมโยงเปนเครือขายการพัฒนาทองถ่ินใหม่ันคงและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

Strategy Map 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

อนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

เพ่ิมขีดความสามารถเกษตรกรโดยใชนวัตกรรม

ใหมๆ พัฒนาปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร 

โดยสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิน่ 

 

 

พัฒนาศักยภาพทักษะในการประกอบ

อาชีพ สรางความมั่นคงของเศรษฐกิจ

ชุมชน สรางอาชีพและรายไดแกชุมชน  

 

 

การพัฒนาการบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ด ี

เปาประสงค 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนอยางเพียงพอ

และทัว่ถึง อนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

เมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานราก 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสรมิการเกษตร

และเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

 

ยุทธศาสตรการเสรมิสรางการ

บริหารกจิการบานเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชวีิต 

และความเขมแข็งของชมุชน 

เพ่ิมความรูความสามารถและทกัษะใน

การประกอบอาชีพ การรวมกลุมพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมการ

ดําเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

ประชาชนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม

ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม 

อยูรวมกันอยางเปนสุข มีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ และกิจกรรมของชุมชน 

 

 

 

เกษตรกรมีความรูความสามารถในการพัฒนา

และเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

สามารถบริหารจัดการทางการเกษตรโดยใช

เทคโนโลยีที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

แนวทางการ

พัฒนา 

 “สาธารณูปโภคเพียงพอ   เกษตรกาวหนา เลิศล้ําธรรมาภิบาล บูรณาการชุมชนเขมแข็ง สูคุณภาพชีวิตดี บนพ้ืนฐานเศรษฐกจิพอเพียง” 

 

 

 

สรางจิตสํานึกในสิทธิ หนาที่ของประชาชน 

ในการมีสวนรวมเสริมสรางความเขมแข็งใน

ชุมชน รวมทั้งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 

 

พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ทั้งรางกาย 

จิตใจ สังคม ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม  

 

 

1. กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน 

สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 

2. กอสรางขยายเขตไฟฟา ไฟฟา

สาธารณะ ประปา และโทรศัพท 

3. ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม 

และควบคุมมลพิษภายใต 

การมสีวนรวมทกุภาคสวน 

4. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

 

1. สนับสนุนใหชมุชนมีการรวมกลุมใน

รูปแบบตางๆ  

2.  สงเสรมิการเรียนรูและฝกทกัษะ

อาชีพใหแกกลุมอาชีพในชุมชน 

3. สงเสริมการเรียนรูประยุกตใช

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

4. สนับสนุนบทบาทของสตรีในการ

พัฒนาชุมชน 

 

 

 

1. พัฒนาระบบชลประทานและแหลงน้ํา

เพ่ือสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร 

2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิม

มูลคาสินคาเกษตร 

3. สงเสริมระบบเกษตรอินทรีย และการ

พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

1. การพัฒนาบุคลากร 

2. การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 

3. การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพอนามัย 

4. การพัฒนาและสงเสริมสวสัดิการและ

ความปลอดภัยในชมุชน 

5. การพัฒนาและสงเสริมดานกฬีาและ

นันทนาการ 

6. การสรางสรรคสังคมและบรรเทา

ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 

 

 

1. สงเสริม รณรงค ใหความรูเรื่อง

บทบาทหนาที่ในระบอบ

ประชาธิปไตยใหกับประชาชน 

2. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารทางราชการใหประชาชน

ทราบและรวมตรวจสอบได 

3. การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

 

 

แบบ ยท 02 



ผ.01

~62~

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

แนวทางที่ 1        กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองพง - สระสี่เหลี่ยม ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 350,000 - ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

2 โครงการกอสรางถนน คสล. สายคุมหนองน้ําขุน ม.3 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. 200,000 400,000 400,000 ถนน คสล. การเดินทางสะดวก สวนโยธา

เริ่มจากศาลาสามแยกถึงบานนายคลึ้ม กลามสันเทียะ และลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 300 ม. ลดปญหาฝุนในชุมชน

3 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 300,000 - - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

 ม.10 - ม.11 สายจากบานนายสืบถึงวัดใหมหนองโสน พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

4 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ม.1 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 765 ม. 150,000 - - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายใตชลประทานถึงบานหนองสะแก พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว765 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ภายในหมูบาน ม.2 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 120,000  - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหลังโรงเรียนบานหนองลุมพุก และลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนนภายในหมูบาน ม.9 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง รางระบายน้ําตาม 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา ชุมชนสะอาดนาอยู สวนโยธา

ในชุมชน ถนนภายในหมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในชุมชน ลดปญหาน้ําขังในชุมชน

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนนภายในหมูบาน ม.11 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง รางระบายน้ําตาม 200,000 - - รางระบายน้ํา ชุมชนสะอาดนาอยู สวนโยธา

เริ่มจากบานนายตอย ดีขุนทด ถึงหวยลําอินทร ในชุมชน ถนนภายในหมูบาน (งบ อบต.) ในชุมชน ลดปญหาน้ําขังในชุมชน

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน ม.8 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4  ม. ยาว 250 ม. 700,000  -  - ถนน คสล. เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

จากบานนางเต็ม อมฤทธิ์ ถึงบานนายสมบูรณ งามขุนทด ลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 ม. (งบ อบต.)  ยาว 250 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

9 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง ม.7 สายหนองพานอ่ํา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 280,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากไรนายบุญเรือง แกวประสิทธิ์ -หวยลําอินทร พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

ถึงถนนสายอางเก็บน้ําหนองตะครอง-บานโสกรวก ม.9

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา
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แนวทางที่ 1        กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

10 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังสายหนองยายเสาร เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม.ยาว 1,000 ม.  - 162,000 - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

 ชวงนานายสมบูรณ  ศรีสิงห ถึงถนนสายหนองโสน ม.3 และลําเลียงพืชผลทาง (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

เชื่อมสายสระสี่เหลี่ยม ต.บานกอก การเกษตร

11 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังสายโนนนาดี เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 1,700 ม.  - 276,000 - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถึงหนองหาง ม.7 ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,700 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

12 โครงการกอสรางถนน คสล. สายคุมหนองตะไก ม.10 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 15 ม.  - 50,000 - ถนน คสล. การเดินทางสะดวก สวนโยธา

เริ่มจากบานนายกลอง งิมขุนทด ถึงทางสามแยกถนน และลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 ม. (งบ อบต.) ยาว 15 ม. ลดปญหาฝุนในชุมชน

13 โครงการกอสรางถนน คสล.จากบาน เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 60 ม.  - 168,000  - ถนน คสล. การเดินทางสะดวก สวนโยธา

นางเสิง  เฉยขุนทด ถึงบานนายดํา  ยอดปนใหญ ม.2 และลดปญหาฝุนละออง  หนา 0.15 ม. (งบ อบต.) ยาว 60 ม. ลดปญหาฝุนในชุมชน

14 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายมิยาซาวา ม.1 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม.ยาว 1,200  ม. - 145,000  - ถนนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

จากสี่แยกหลังลานมันถึงถนนสุรนารายณ และลําเลียงพืชผลทาง (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

การเกษตร

15 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองน้ําขุน - หนองงิ้ว ม.3 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.  - 145,000  - ถนนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

16 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.4 ซอยบานนายทั่ง มีเงิน เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม. ยาว  400 ม.  - 80,000  - ถนนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

(งบ อบต.) ยาว 400 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

17 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังและวางทอระบายน้ํา เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  - 243,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนสายบริเวณนานายสนั่น-ไรนายประดิษฐ พึ่งอยู ม.5 ลําเลียงพืชผลทาง (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

การเกษตร
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18 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - 80,000 - ถนนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากไรนายสรุศักดิ์ จรอาษา  ถึงไรนางวิลัย อยูภักดี  พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

19 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ม.7 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - 100,000 - ถนนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนสายหนองพานอ่ําโสกโก และลําเลียงพืชผลทาง (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

การเกษตร

20 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง ม.8 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  - 243,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหนองสาคร และลําเลียงพืชผลทาง (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

การเกษตร

21 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  ม.9 สายแยกจากถนนสายหลักสอง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6  ม.ยาว 1,200 ม. - 100,000 - ถนนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถึงแยกถนนลาดยางหนองบัวโคก - หนองลุมพุก พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

22 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6  ม. ยาว 1,500 ม.  - 243,000 - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากโรงงานเย็บผา-นานายถวิล บุญเกิด ม.11 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

23 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.1 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6  ม. ยาว1,200 ม.  - 129,000 - ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายแยกคลองโอบถึงโกรกหนามกราย พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

24 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ม.3 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - - 162,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายศาลตาปู  ถึงสายสระสี่เหลี่ยม ต.บานกอก ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

25 โครงการซอมแซมถนนลาดยางจากถนน เพื่อการสัญจรระหวางหมู ระยะทาง 2,000 ม. - - 150,000 ซอมแซมถนน ถนนไดมาตรฐาน สวนโยธา

สาย 201 ศาลาใหม ม.4-ม.11 บานมีความสะดวก กวาง 8 ม. (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. การสัญจรสะดวก
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26 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6  ม. ยาว 800 ม. - - 130,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

หนองแดงถึงโสกนางหวาน ม.6 และลําเลียงพืชผลทาง (งบ อบต.) ยาว 800 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

การเกษตร

27 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม.ยาว 2,000 ม. - - 324,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายดอนอีดาวถึงสายหนองกระโดน ม.7 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

28 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักภายในหมูบาน ม.8 จํานวน 3 จุด เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ําพรอม - - 300,000 วางทอระบายน้ํา ชุมชนสะอาดนาอยู สวนโยธา

จุดที่ 1 จากบานนายสมโภชน ทําดี - บานนายประยูร  หัดจุมพล ในชุมชน บอพักยาวจุดละ 500 ม. (งบ อบต.) จํานวน 3 จุด ลดปญหาน้ําขังในชุมชน

จุดที่ 2 จากบานสัมฤทธิ์ บินสันเทียะ-บานนางละมาย สุขขุนทด ภายในหมูบาน จุดละ 500 ม.

จุดที่ 3 จากหนาวัดหนองซึก - บานนางสาวละเอียด อมฤทธิ์

29 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 243,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายตรงขามบานหนองกระโดน  ถึงถนนโสกรวก-โคกสามัคคี ม.9 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

30 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ม.10 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 823 ม.  -  - 130,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

ถนนสายจากทางแยกบานนายสนั่น โฉสูงเนิน-ไรนายสาม  พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 823 ม. สะดวกในการสัญจร

31 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการสัญจร และกวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 130,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายเลียบหวยโกรกลึกถึง ก.ม. 2 หมูที่ 11 ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

32 โครงการยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  - 80,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายปาโอบ ม.1 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

33 โครงการซอมแซมถนนเลียบหวยลําอินทร ม.2 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 162,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

พืชผลทางการเกษตร  (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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34 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองน้ําขุน ม.3 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,120 ม.   -  - 110,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถึงหนองกระทุม ม.2 พืชผลทางการเกษตร  (งบ อบต.) ยาว 1,120 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

35 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม.  - - 120,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ศาลาใหม-ดอนหนองไทร ม.4 และลําเลียงพืชผลทาง (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

การเกษตร

36 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  - - 100,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายแยกศาลาหนองขาม-บานทามจาน ม.5 และลําเลียงพืชผลทาง (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

การเกษตร

37 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,400 ม. - - 280,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

และวางทอระบายน้ํา ม.6 สายหนองแดง- ทุงโปรง พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,400 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

38 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักภายในหมูบาน ม.7 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ําพรอม - 100,000  - วางทอระบายน้ํา ชุมชนสะอาด นาอยู

ในชุมชน บอพักยาว 500 ม. (งบ อบต.)  พรอมบอพักยาว 500 ม ลดปญหาน้ําขังในชุมชน

39 โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม.ยาว 2,000 ม. - 216,000  - ซอมแซมถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

สายหนองซึก- โสกครอ ม.8 และลําเลียงพืชผลทาง (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกในการสัญจร

การเกษตร

40 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายทางเขา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. - 324,000  - ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

อางเก็บน้ําหนองตะครอง ม.9- บานโสกรวก ม.7 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.)  ยาว 3,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

41 โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากศาลาอเนกประสงค ม.10 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - 162,000  - ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายนานายสฤษดิ์ แขขุนทด-ไรนางอึ่งเณรทอง-ไรนายสวาท เณรทอง พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.)  ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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42 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ม.11 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 200 ม. - - 700,000 ถนน คสล. การเดินทางสะดวก สวนโยธา

สายจากแยกตะวันออกโรงเรียนบานหนองโสน-บานนายณรงค และลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 200 ม. ลดปญหาฝุนในชุมชน

43 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 324,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหนองซึก ม.8 - โคกสามัคคี พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

44 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.1 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 162,000  - ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายตอจากบานกํานัน - ชลประทาน พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.)  ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

45 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 108,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

บริเวณนานายใบ-ถนนบานดงผาสุก ม.2 พืชผลทางการเกษตร  (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

46 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ถนนบริเวณบาน เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 400 ม.  -  - 50,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

นายปฏิวัติ  จันมาลา-บริเวณบานนายดํา ยอดปนใหญ ม.2 (งบ อบต.)  ยาว 400 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

47 โครงการกอสรางถนน คสล.  ม.2 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง  4 ม. ยาว 252 ม.  - 750,000  - ถนน คสล. เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายบานนายลอง บางขุนทด -หลังวัดหนองลุมพุก พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.)  ยาว 252 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

48 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  - 60,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากบานนายสมจิต  ลอดไวย ถึงถนนสายคูเมือง-โสกครอ ม.2 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

49 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - 162,000  - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายทางแยกถนนสายสายคูเมือง-โสกครอถึงหนองกระทุม ม.2 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

50 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายคูเมือง-โสกครอ ม.2 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง  กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.   -  - 324,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

51 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง  ม.2 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 162,000 ถนนดิน เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายนานายใบ สานอก-นานางเอื้อ พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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52 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน ม.3 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 4 ม. ยาว 200  ม.  - 600,000  - ถนน คสล. ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

สะดวกในการสัญจร (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกในการสัญจร

53 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังถนน เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 243,000  - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหนองผักหวาน-หนองยายเสา ม.3 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

54 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง  กวาง 5  ม. ยาว 287 ม.  -  - 38,745 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนสายบานนายคํารณ ม.3 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 287 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

55 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 560 ม.  -  - 50,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากทางแยกบานนายโข - ทางแยกบานนายทั่ง ม.4 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 560 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

56 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 243,000  - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายไรนายแผน ม.4-ถนนสีคิ้ว ชัยภูมิ พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

57 โครงการซอมแซมถนนลาดยางภายในตําบลหนองบัวโคก เพื่อสะดวกตอการสัญจร ซอมแซมจุดที่ชํารุด  - 100,000  - ซอมแซมถนน เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

จากถนนสาย 201 ศาลาใหม ม.4 ถึง ม. 3, ม. 2 ถึง ม.9 ระหวางหมูบาน (งบ อบต.)  จุดที่ชํารุด สะดวกยิ่งขึ้น

58 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังและวางทอระบายน้ํา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนสายโนนผักช-ีหวยลําอินทร ระหวางหมู 11-หมู 5 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

59 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังและวางทอระบายน้ํา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 184,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

บริเวณหนาบานนางกลม ถึงบานนายวิเศษ ม.5 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

60 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหนองแดง-โสกตาปอ ม.6 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

61 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6  ม. ยาว 800 ม.  -  - 148,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหนองหญารังกา-หนองคอกควาย ม.6 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 800 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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62 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว1,800 ม.   - 243,000  - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนสายรอบหมูบาน ม.10 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,800 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

63 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4  ม. ยาว 1,800 ม.  -  - 194,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

จากคูหวยลําอินทร ม.10-ม.3 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,800 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

64 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม.  -  - 162,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนจากทางแยกบานนายสนั่น โฉสูงเนิน-ไรนางกําไร  แสงฤทธิ์ ม.10 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

65 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 243,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนสายหนองเกตถึงตะหลุกมวง ม.8 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

66 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักภายในหมูบาน ม.4 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ําพรอม  - - 300,000 วางระบายน้ํา ชุมชนสะอาด นาอยู สวนโยธา

ในชุมชน บอพักยาว 300 ม. (งบ อบต.) ยาว 300 ม. ลดปญหาน้ําขังในชุมชน

67 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.3 สายทางเขาคุมหนองน้ําขุน เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6  ม. ยาว 1,200 ม. - - 195,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากทางแยกถนนลาดยางหนองลุมพุก-โกรกผักหวาน เพื่อสะดวกตอการลําเลียง (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

ถึงคุมหนองน้ําขุน พืชผลทางการเกษตร

68 โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  - 50,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ภายในหมูบาน บริเวณประปา-บานนายดอน  ม.7 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

69 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.2 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4  ม. ยาว 67 ม. - - 168,000 ถนน คสล. เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายบานนางมา  แอสูงเนิน ลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 ม. (งบ อบต.) ยาว 67 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

70 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6  ม. ยาว 100 ม. - 25,000  - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนจากบานนางใหล ผายแกว ถึง บานนายนิตร - ดําขุนทด ม.2 (งบ อบต.) ยาว 100 ม. สะดวกยิ่งขึ้น



ผ.01

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

แนวทางที่ 1        กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

71 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 6  ม. ยาว 200 ม. -  - 42,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนจากบานนายดํา ยอดปนใหญ ถึง บานนางหนูเอื้อน ลอดไวย ม.2 (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

72 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังและวางทอระบายน้ํา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -  - 324,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

 ม.5 บริเวณไรนางทองคูณ สุวรรณราช ถึงไรนายประดิษฐ พึ่งอยู พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

73 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายสามแยกบานทามจาน ม.5 ถึง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - 108,000  - ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

หนองพง ม.6 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

74 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังและวางทอระบายน้ํา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -  - 162,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

บริเวณไรนายพวน อินบํารุง ถึง หวยลําอินทร ม.5 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

75 โครงการวางทอลอดหวยลําอินทร ม.5 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอลอด  - 30,000 - วางทอลอดหวย ลดปญหาน้ําขังในพื้นที่ สวนโยธา

บริเวณนานางแสง บรรเทากุล พื้นที่ทําการเกษตร หวยลําอินทร (งบ อบต.) จํานวน 1 จุด การเกษตร

76 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองแดง - โสกตาปอ ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 900 ม. - - 97,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 900 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

77 โครงการซอมแซมถนนลงลูกรัง สายหนองแดง-นานอย ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 800 ม.  -  - 86,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 800 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

78 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.2 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4  ม. ยาว 100 ม. - - 280,000 ถนน คสล. เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากบานนายวิทุรย สรอยเปา ถึงบานนายสมาน สวามิชัย ลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 ม. (งบ อบต.) ยาว 100 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

79 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังและวางทอระบายน้ํา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,600 ม. - - 300,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ม.6 สายโสกนางหวาน - ทุงโปรง พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,600 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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80 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรังและวางทอระบายน้ํา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,800 ม. - - 340,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ม.6 สายโสกตาปอ - โนนตาไห พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,800 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

81 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 200 ม.  - - 700,000 ถนน คสล. เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายขาง อบต.เกาถึงหลังลานมัน ม.1 ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

82 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 200 ม.  - - 700,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

สายจากบานกํานันถึงแยกชลประทาน ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกในการสัญจร

83 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,700 ม.  -  - 100,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

คุมขันติวิไล-เต็งเตี้ย ม.8 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,700 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

84 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ม.9 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 500,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหลังวัดโคกสามัคคีถึงถนนสายหนองซึก-โคกสามัคคี พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

85 โครงการติดตั้งกระจกจราจร ในบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร ติดตั้งกระจกจราจร 25,000 กระจกจราจร ลดอุบัติเหตุจราจร สวนโยธา

ในพื้นที่ อบต.หนองบัวโคก ในหมูบาน ในบริเวณจุดเสี่ยง (งบ อบต.) ในพื้นที่

86 โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบหวยลําอินทร ม.3 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 280 ม.  - 50,000 - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากบานนายชัย ชุมพะลัย พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 280 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

87 โครงการกอสรางถนนลูกรังภายใน อบต. เพื่อใชเปนเสนทางใหกับ กวาง 6 ม. ยาว 600 ม.  - 100,000 - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ผูมาติดตอราชการ (งบ อบต.) ยาว 600 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

88 โครงการกอสรางปายจราจร ปายเตือน และปายหมูบาน เพื่อประชาสัมพันธเสน กอสรางปายจราจรและ 50,000 50,000 กอสรางปายจราจร สามารถลดอุบัติเหตุ สวนโยธา

ทางและลดอุบัติจราจร ปายหมูบานและปายอื่นๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ภายในเขต อบต. จราจรและปายบอกทาง
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89 โครงการกอสรางถนนและยกระดับพรอมลงถนนลูกรัง ม.7 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6  ม. ยาว 1,200 ม. 150,000 - - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายโสกรวก-โนนนาดี พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

90 โครงการปรับปรุงถนนพรอมลงลูกรัง ม.11 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6  ม. ยาว 1,600 ม. 150,000 - - ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนเพื่อการเกษตร สายหนองประดู  - นานายแอว รักชัย พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

91 โครงการยกระดับถนนพรอมลงลูกรัง ม.1 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.  - 120,000 - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายขางลานมัน-โรงน้ําแข็ง ม.1 และลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

92 โครงการออกสํารวจถนนภายในหมูบาน เพื่อสํารวจสภาพถนน เพื่อสํารวจสภาพถนน - - - มีถนนที่สามารถใช เพื่อสภาพถนนพรอมใช สวนโยธา

ในพื้นที่ อบต. ในเขต อบต.ทุกสาย งานได งานในพื้นที่ อบต.

93 โครงการจัดทําทางหลวงทองถิ่น ในเขต อบต. เพื่อกําหนดเสนทางในการ สํารวจเสนทางในเขต - - - มีขอมูลในการจัดทํา เพื่อมีขอมูลถนนพรอม สวนโยธา

ประสานขอมูลกับหนวย อบต. ทางหลวงทองถิ่น ในการประสานงาน

งานตางๆ กับหนวยงานตางๆ

94 โครงการซอมแซมทอลอดถนนคันคูสระหลวง คุมโสกครอพัฒนา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง ซอมแซมทอ  - 20,000 - ซอมแซมทอลอด เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

บริเวณนานายคูณ ไมกระโทก พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) จํานวน 1 จุด สะดวกยิ่งขึ้น

95 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 11 เพื่อสะดวกตอการสัญจร ซอมแซมถนนลูกรัง  - 15,000 - ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากสามแยกตะวันออกโรงเรียนบานหนองโสนถึงบานนายณรงค กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

96 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองตาลเซี่ยน - นานายเพ็ญ เพื่อสะดวกตอการสัญจร ซอมแซมถนนลูกรัง  -  - 15,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ม.11 พืชผลทางการเกษตร กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

97 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.11 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง ซอมแซมถนนลูกรัง  -  - 180,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายโรงงานเย็บผาเอ็มแคม ถึงโรงเรียนบานหนองโสน พืชผลทางการเกษตร กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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98 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.11 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง ซอมแซมถนนลูกรัง  -  - 180,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สาย กม.2-สามแยกหนองประดู พืชผลทางการเกษตร กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

99 โครงการกอสรางพรอมลงลูกรัง ม.1 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 180,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายกิ่งไผถึงชลประทาน พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

100 โครงการยกระดับถนนพรอมลงลูกรัง ม.8 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 170,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหลังศาลตาปูบาน(โกรกหอย)ถึงถนนหนองซึก-โคกสามมัคคี พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

101 โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบหวยลําอินทร ม.7 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 380,000 ถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

จากนานายพู คําโพธิ์แสงถึงยอดโสกรวก พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

102 โครงการกอสรางถนนโดยลงลูกรัง ม.4 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.  - 120,000 - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากศาลาอเนกประสงคหมูบานหลังใหมถึงไรนางประประพันธ พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

103 โครงการกอสรางถนนพรอมลงลูกรัง ม.8 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4 ม. ยาว 300 ม.  - - 50,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากบานนายสําริด หอกขุนทดถึงรั้ววัดบานหนองซึก พืชผลทางการเกษตร  (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

104 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.11 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหนองตาลเซี่ยนถึงบานนายบุญมา ครองการ ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

105 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.11 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 150 ม.  -  - 280,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากบานศิริชัย ตุมสูงเนินถึงบานนายพล โสนนอก ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 150 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

106 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรังถนนเลียบ เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 342,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

หวยลําอินทร ม.11 จากนานายเพ็ญ งึมสันเทียะ ถึง ม.4 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

107 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง  ม.11 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนรอบรั้วโรงเรียนบานหนองโสน พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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108 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง  ม.11 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4 ม. ยาว 1,800 ม.  -  - 300,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหลังโรงงานเย็บผาถึงไรนายสํารอง พันขุนทด พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,800 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

109 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง  ม.11 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 342,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ถนนสายจากไรนายสมพร มีเพียง ถึง ถนนสี้คิว-ชัยภูมิ พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

110 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.11 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 3 ม. ยาว 150 ม.  -  - 200,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ซอยบานนางแหมม สงคสุวรรณ ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 150 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

111 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ม.11 ประชาชนมีถนนที่ดี ระยะทาง 600 ม. 200,000 ซอมแซมถนนลาดยาง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

จากบานนายเจือ เจริญดี ถึง ม.10 สะดวกในการสัญจร กวาง 6 ม. (งบ อบต.) ยาว 600 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

112 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง  ม.11 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 342,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

จากถนนสายทามจาน-หนองโสน บริเวณแยกนานายพวน พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

ถึงไรนายสุขสันต  

113 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.11 เริ่มจากนางสากล ติสันเทียะ เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 150 ม.  -  - 300,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

 ถึง ถนนลาดยางสายหวยดอนยาว -หนองตะไก ลดปญหาฝุนละออง (งบอดหนุน) ยาว 150 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

114 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง ม.8 สายตะวันออกบาน เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากบานนายเพียร เหงขุนทด ถึง ถนนสายคูเมือง - โสกครอ พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

115 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง ม.8 แยกสายหนองซึก เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 400,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

โคกสามัคคี เริ่มจากไรนายเฉลิม ถึง ไรนายบุญนอม  บีกขุนทด พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

116 โครงกานซอมแซมถนนลูกรัง ม.8 สายเลียบหวยอินทรไปคุมขันติวิไล เพื่อสะดวกตอการสัญจร ซอมแซมถนนลูกรัง  -  - 100,000 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

พืชผลทางการเกษตร กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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117 โครงการวางทอระบายน้ํา ม.1 เพื่อสะดวกตอการสัญจร วางทอระบายน้ํา   - 25,000  - วางทอระบายน้ํา เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายขาง อบต.หลังเกา ถึงถนนสายชลประทาน ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ขนาดØ 1.00 X 1.00 ม. (งบ อบต.) 1 จุด สะดวกยิ่งขึ้น

118 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง รางระบายน้ํา ตามแนวถนน  - 100,000  - รางระบายน้ํา เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายบานกํานันถีงชลประทาน ในชุมชน (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น

119 โครงการปรับปรุงบดอัดคันคูชลประทานพรองลงลูกรัง  ม.1 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 10 ยาว 1,000 ม.  -  - 100,000 บดอัดคันคู เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

120 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ม.2 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากบานนายธงชัย ขาวนวล ถึงบานนายเอ เฝาหนองดู ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

121 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ม.5 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 300 ม.  - 450,000 550,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากบานนายวิชัย ภิรมยไทย ถึงบานนางภู กลารอด ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

122 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักภายในหมูบาน ม.2 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ําพรอม - 500,000 - วางทอระบายน้ํา ชุมชนสะอาดนาอยู สวนโยธา

ในชุมชน บอภายในหมูบาน (งบ อบต.) ในชุมชน ลดปญหาน้ําขังในชุมชน

123 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ม.7 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 20 ม.  -  - 60,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากศาลาสามแยกถึงถึงบานนายสมหมาย  โมกศิริ ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 20 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

124 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง ม.7 สายหนองพานอ่ํา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

125 โครงการปรับเกรดพรอมลงลูกรัง ม.10  เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 50,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ซอยหนาบานนายจีระศักดิ์ ถึงไรนายคนัง จากนอก พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

126 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพัก ภายในหมูบาน ม.10 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง รางระบายน้ํา ตามแนวถนน  - 200,000  - รางระบายน้ํา เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

ภายในคุมหนองนา ในชุมชน (งบ อบต.) สะดวกยิ่งขึ้น
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(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

127 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ม.10 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากศาลากลางบานถึงบานนายถนอม ภูมิโคกรักษ ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

128 โครงการกอสรางถนน คสล. โดยยกระดับ ม.11 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากสามแยกบานนายตอย ดีขุนทดถึงบานนายทองสุข พิชัยกุล ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

129 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรัง ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 250 ม.  -  - 40,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากแยกไรนางบุญตา จรอาษา ถึง ปาชา พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 250 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

130 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินและลงลูกรังพรอมวางทอระบายน้ํา เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 60,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

 ม.6 เริ่มจากแยกไรนายแสวง จรอาษา ถึง ไรนายแหล เคนชมพู พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

131 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพัก ภายในหมูบาน ม6 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง รางระบายน้ํา ตามแนวถนน  -  - 200,000 รางระบายน้ํา เพื่อการสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากนายบุญหลาย ปนสุวรรณถึงศาลตาปูบาน ในชุมชน ยาว 250 ม.  (งบ อบต.) ยาว 250 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

132 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายน้ํา ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 60,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายแยกไรนางจันทรหอม ถึง ไรครูแสน พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

133 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 1,400 ม.  -  - 150,000 ซอมแซมถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหนองคอกควาย - ทุงโปรง พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,400 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

134 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 250 ม.  -  - 40,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายแยกไรนายแสวง ถึง ไรครูนิคม พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

135 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.6 - ม.5 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 1,400 ม.  -  - 150,000 ซอมแซมถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายสี่แยกหมูที่ 5 - หนองแดง พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,400 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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แนวทางที่ 1        กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

136 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 300 ม.  -  - 50,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายแยกไรนายละมอม ถึง ไรนายจุม แกวโสด พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

137 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายน้ํา ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 800 ม.  -  - 90,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายสระใหมถึง ไรสองพี่นอง พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 800 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

138 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 400 ม.  -  - 55,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายแยกไรนายสมดี ถึง ไรนายอภิเดช พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 400 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

139 โครงการกอสรางถนนลูกรัง น้ํา ม.6 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 60,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายแยกไรนายแหล ถึง ไรนายดํา พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

140 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ม.6 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.  -  - 200,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายหลังบานนางจันทรหอม ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) ยาว 50 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

141 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ม.3 คุมหนองงิ้ว เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. 500,000 50,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

เริ่มจากบานนายเดือน กลามสันเทียะถึงบานนายบุญมา เขยพุดซา ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

142 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 160,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากหวยลําอินทรถึงสวนปาสุดทาย ม.3 พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิ่งขึ้น

143 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน ม.2 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 250 ม.  - 400,000 400,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนสง สวนโยธา

สายจากบานนายสมบูรณ  หัดจุมพล ถึงหลังวัดหนองลุมพุก ลดปญหาฝุนละออง (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 250 ม. สะดวกยิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะ เพื่อใหมีไฟฟาแสงสวาง ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ม.1-11 150,000 150,000 150,000 ขยายไฟฟาสองสวาง ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

 ภายในหมูบาน ม.1-11 ในถนนสาธารณะทุกจุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ม.1-11 ปลอดภัยในการสัญจร

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเขาหมูบาน เพื่อใหมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาครบทุกครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 ขยายไฟฟาแรงต่ํา ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

ที่ยังไมมีไฟฟาใช ม.1-11 เพียงพอและทั่วถึง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ม.1-11 ครบทุกครัวเรือน

3 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายใน เพื่อใหมีไฟฟาแสงสวาง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะที่ชํารุด 70,000 70,000 70,000 ซอมแซมไฟฟา ไฟฟาสาธารณะไดรับ สวนโยธา

หมูบาน ม.1-11 ในถนนสาธารณะทุกจุด จํานวน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สาธารณะ ม.1 -11 การซอมแซม

4 สนับสนุนการดําเนินงานโครงการไฟฟา เพื่อใหประชาชนที่อยู คาใชจายในการดําเนินงานกลุม 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนไฟฟา ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

พลังงานแสงอาทิตย หางไกลมีไฟฟาใช ผูใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พลังงานแสงอาทิตย ครบทุกครัวเรือน

5 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อประปาน้ํา ม.7 ประชาชนมีน้ําใช ขุดเจาะบอบาดาลพรอมขยายเขต 200,000 - - ปรับปรุงระบบ ประชาชนมีน้ําใชอยาง สวนโยธา

อยางเพียงพอ ประปา (งบ อบต.) ประปา ม.7 เพียงพอ

6 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อประปาน้ํา ม.8 ประชาชนมีน้ําใช ขุดเจาะบอบาดาลพรอมขยายเขต 100,000  - - ปรับปรุงระบบ ประชาชนมีน้ําใชอยาง สวนโยธา

อยางเพียงพอ ประปา (งบ อบต.) ประปา ม.8 เพียงพอ

7 โครงการกอสรางระบบประปา ประชาชนมีน้ําใช กอสรางระบบประปาพรอม  - - 350,000 กอสรางประปา ประชาชนมีน้ําประปา สวนโยธา

คุมหนองไทร ม.4 อยางเพียงพอ วางทอรอบคุม (งบ อบต.) คุมหนองไทร ม.4 ที่มีคุณภาพใช

8 โครงการกอสรางระบบกรองน้ําประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางระบบกรองน้ําผลิตน้ํา  - - 50,000 กอสรางระบบ ประชาชนไดใชน้ํา สวนโยธา

บาดาลคุมหนองตะไกและคุมหนองนา ม.10 ประปาที่มีคุณภาพ ประปาที่ไดมาตรฐาน (งบ อบต.) ประปา ม.10 ประปาที่มีคุณภาพ

9 โครงการขุดเจาะ กอสรางบอบาดาล เปาลาง ประชาชนมีน้ําใช กอสรางระบบบาดาลใหเพียงพอ 100,000 100,000 100,000 - ขุดเจาะบอบาดาล ประชาชนมีน้ําใชอยาง สวนโยธา

และซอมแซมบอบาดาล เพื่อการอุปโภค อยางเพียงพอ ตอความตองการใชน้ํา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) - กอสรางบอบาดาล เพียงพอ อบจ.ชัยภูมิ

และการเกษตร ม.1-ม.11 - เปาลาง และซอมแซม

  บอบาดาล ม.1-ม.11

แนวทางที่ 2 กอสรางขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ซอมแซมระบบประปาที่ชํารุด 50,000 100,000 200,000 ซอมแซมระบบ ประชาชนไดใชน้ํา สวนโยธา

หมูบาน ม.1-11 ประปาที่สะอาดไวใช (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประปา ม.1-11 ประปาที่มีคุณภาพ

อยางเพียงพอ

11 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอ เพื่อขยายเขตประปา ขยายเขตประปาสวนภูมิภาคใหเขา 30,000 20,000 20,000 ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ําประปา สวนโยธา

บําเหน็จณรงค ใหทั่วถึงทุกครัวเรือน ถึงทุกครัวเรือน ใน ม.1-ม.11 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ม.1-ม.11 ใชอยางเพียงพอ

12 โครงการตรวจสอบคุณน้ําประปาหมูบาน เพื่อตรวจหาสารปนเปอน เพื่อประปามีคุณภาพไดมาตรฐาน 5,000 5,000 5,000 ตรวจหาสาร ประชาชนมีน้ําประปา สวนโยธา

ในน้ํา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปนเปอน ที่สะอาดและมีคุณภาพ

13 โครงการสํารวจไฟฟาสาธารณะ,ไฟฟาแรงต่ํา เพื่อสํารวจไฟฟาสาธารณะ เพื่อสํารวจไฟฟาสาธารณะ  - -  - สํารวจไฟฟาภายใน อบต.มีขอมูล สวนโยธา

และไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยภายในเขต อบต. ไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาพลัง ไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาพลัง พื้นที่ เพื่อดํานินการ

งานแสงอาทิตย งานแสงอาทิตย

14 โครงการขยายเขตเปลี่ยนทอเมนประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา เปลี่ยนทอเมน ขนาด 3 นิ้วพรอม  -  - 340,000 เปลี่ยนทอเมน ประชาชนมีน้ําประปา สวนโยธา

หมู 3 จากหนองน้ําขุน-หนองโสน ประปาใชอยางเพียงพอ อุปกรณ (งบ อบต.) ประปา ม.3 ใชอยางเพียงพอ

15 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อใหราษฎรมีน้ํา ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา 1 จุด  -  - 200,000 ติดตั้งเครื่องกรอง ประชาชนไดมีน้ําประปา สวนโยธา

ประจําหมูบาน ม.6 ประปาที่มีคุณภาพ (งบ อบต.) ที่ไดมาตรฐาน

16 โครงการกอสรางประปาพรอมวางทอ ประชาชนมีน้ําใช กอสรางระบบประปาพรอม  -  - 500,000 กอสรางระบบประปา ประชาชนมีน้ําใชอยาง สวนโยธา

รอบหมูบาน ม.2 อยางเพียงพอ วางทอรอบหมูบาน (งบ อบต.) พรองวางทอ เพียงพอ

17 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อใหราษฎรมีน้ํา ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา 1 จุด  -  - 100,000 ติดตั้งเครื่องกรอง ประชาชนไดมีน้ําประปา สวนโยธา

ประจําหมูบาน ม.4 ประปาที่มีคุณภาพ (งบ อบต.) ที่ไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

แนวทางที่ 2 กอสรางขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

18 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อใหราษฎรมีน้ํา ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา 1 จุด  -  - 100,000 ติดตั้งเครื่องกรอง ประชาชนไดมีน้ําประปา สวนโยธา

ประจําหมูบาน ม.11 ประปาที่มีคุณภาพ (งบ อบต.) ที่ไดมาตรฐาน

19 โครงการกอสรางระบบประปา ม.5 ประชาชนมีน้ําใช กอสรางระบบประปาพรอม  -  - 350,000 กอสรางระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปา สวนโยธา

อยางเพียงพอ วางทอรอบคุม (งบ อบต.) พรองวางทอ ที่มีคุณภาพใช

20 โครงการกอสรางถังจายน้ําประปา เพิ่มเติม เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางถังจายน้ําประปา  - 350,000  - กอสรางระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปา สวนโยธา

ม.11 ประปาใชอยางเพียงพอ (งบ อบต.) พรองวางทอ ใชอยางเพียงพอ

21 โครงการกอสรางถังจายน้ําประปา ม.3 เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางถังจายน้ําประปา  - 350,000  - กอสรางระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปา สวนโยธา

บริเวณสวนปาสุดทาย ประปาใชอยางเพียงพอ (งบ อบต.) พรองวางทอ ใชอยางเพียงพอ

22 โครงการกอสรางประปาพรอมวางทอ ประชาชนมีน้ําใช กอสรางระบบประปาพรอม  - 250,000 250,000 กอสรางระบบประปา ประชาชนมีน้ําใชอยาง สวนโยธา

รอบคุมขันติวิไล  ม.8 อยางเพียงพอ วางทอรอบคุม จํานวน 2 จุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) พรองวางทอ เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

แนวทางที่ 2 กอสรางขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท

งบประมาณและที่มา
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แนวทางที่ 3  ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการประชาชนรวมใจสรางพื้นที่สีเขียว เพื่อปรับปรุงชุมชน ปลูกตนไม-หญาแฝก 30,000 30,000 30,000 ปลูกตนไม ชุมชน รมรื่น นาอยู สํานักงานปลัด

ตําบลหนองบัวโคก ใหรมรื่น นาอยู ในพื้นที่อนุรักษทรัพยากร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หญาแฝก และรักษาสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติ ปละ 1,500 ตน ในพื้นที่

1,500 ตน

2 โครงการอบรมใหความรูเด็ก เยาวชนและ เพื่อสรางจิตสํานึกใน อบรมใหความรูแกเด็ก เยาวชน 30,000 30,000 30,000 อบรมให มีการอนุรักษ สํานักงานปลัด

ประชาชนทั่วไป  เรื่องการสรางจิตสํานึกใน การรักษาสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความรู สิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

การรักษาสิ่งแวดลอม  จํานวน 11 หมูบาน

3 โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะใน เพื่อรองรับขยะตามจุด จัดซื้อถังขยะใหทุกหมูบาน 50,000 30,000 30,000 จัดซื้อถังขยะ ชุมชนสะอาด สํานักงานปลัด

หมูบาน ตางๆ ในหมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เปนระเบียบ

4 โครงการจางเอกชนจัดเก็บขยะ เพื่อใหมีการจัดเก็บขยะ จางเหมาจัดเก็บขยะตาม 260,000 260,000 260,000 จางเอกชน การจัดเก็บขยะเปน สวนโยธา

ในชุมชนเปนระบบ หมูบาน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จัดเก็บขยะ ระบบระเบียบ

5 โครงการปรับปรุงบอขยะ เพื่อปรับปรุง ซอมแซม บอขยะของ อบต. จํานวน 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงขยะ บอขยะไดรับการปรับ สวนโยธา

สถานที่ทิ้งขยะ 1 แหง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปรุงใหเหมาะสม

6 โครงการสงเสริมการจัดการขยะ เพื่อใหความรูประชาชน รณรงค ประชาสัมพันธ ใหความ  -  -  - รณรงค การจัดเก็บขยะเปน สํานักงานปลัด

อยางถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ในการแยกประเภทขยะ รูใหกับประชาชน 11 หมูบาน ประชาสัมพันธ ระบบและสะดวก

กอนนําไปทิ้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
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แนวทางที่ 3  ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและกําจัดวัชพืช ปรับปรุง ตกแตงภูมิ สถานที่ราชการ ที่สาธารณะ 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุง สถานที่ตางๆ เปน สวนโยธา

บริเวณสถานที่สําคัญ ทัศนตามสถานที่ตางๆ สถานที่ที่ใชประโยชนรามกัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ภูมิทัศน ระเบียบสวยงาม

ในสาธารณะ

8 โครงการจัดซื้อรถขนขยะ เพื่อรองรับประมาณขยะ จัดซื้อรถขนขยะ จํานวน 1 คัน 500,000  -  - มีรถจัดเก็บขยะ ใหชุมชนสะอาด นาอยู สวนโยธา

ในชุมชน (งบ อบต.)

9 โครงการกรุยทางถางปาเลียบหวยลําอินทร ม.4 เพื่อกําจัดวัชพืชและตนไม กรุยทางถางปาเลียบลําอินทร  - 300,000 - กรุยทางถางปา สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

จากฝายน้ําลนถึงทอหา ม.5 ที่กีดขวางทางน้ํา ระยะทาง 2,000 ม. (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกและสัญจร

สะดวกยิ่งขึ้น
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แนวทางที่ 4  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น และ เพื่ออนุรักษ สืบทอด จัดกิจกรรมตามโอกาสตาง ไดแก 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนรวมอนุรักษ สวนการศึกษาฯ

สืบทอด  ประเพณีไทย วัฒนธรรม ประเพณี วันสงกรานต กวนขาวทิพย ฯลฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รอยละ 60 วัฒนธรรม ประเพณี

2 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อสงเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธ 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนรวมกิจกรรม สวนการศึกษาฯ

ทางพระพุทธศาสนา ศาสนาในวันสําคัญทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รอยละ 60 ทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

3 โครงการสงเสริมสุขภาพจิต เพื่อสงเสริม คุณธรรม ผูบริหาร  พนักงาน ผูนําชุมชน 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม ทุกภาคสวนรวมทํา สวนการศึกษาฯ

ดวยการปฏิบัติธรรม จริยธรรม และประชาชนทั่วไป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติธรรม กิจกรรมทางศาสนา

4 โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีสําคัญ เพื่อเปนคาใชจายการ รวมงาน/จัดงานกิจกรรม รัฐพิธี 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมกิจกรรม เกิดการรวมงาน รวม สวนการศึกษาฯ

ทางวัฒนธรรมประเพณี งานกาชาด จัดงานรัฐพิธี และงาน งานวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รอยละ 60 กิจกรรมในทุกภาคสวน

งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล สําคัญของรัฐ เชน วันพอ วันแม ฯลฯ

5 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน เพื่อบูรณาการ และ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวมกิจกรรม เกิดการรวมงาน รวม สวนการศึกษาฯ

กิจกรรมสําคัญตางๆ ของอําเภอจัตุรัส ประสานงานรวมกัน และงานกิจกรรมสําคัญตางๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รอยละ 60 กิจกรรมในทุกภาคสวน

จังหวัดชัยภูมิ ของทุกภาคสวน ของอําเภอจัตุรัส จังหวัดฃัยภูมิ

6 โครงการสรางความเปนพลเมืองดี เพื่อใหเสริมเด็ก เยาวชน จัดฝกอบรม จัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 เด็ก/เยาวชน เขารวม เยาวชนในพื้นที่เปน สวนการศึกษาฯ

ในสภาเด็ก และเยาวชนระดับทองถิ่น ในสังคม ระดับทองถิ่น จํานวน 50 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม 50 คน พลเมืองดีในชุมชน 

7 โครงการนําภูมิปญญาทองถิ่นสู เด็ก เพื่ออนุรักษภูมิปญญา จัดฝกอบรมใหความรูภูมิปญญา 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน ประชาชน เด็ก เยาวชน ประชาชน สวนการศึกษาฯ

เยาวชน และประชาชน ทองถิ่น ทองถิ่น จํานวน  50 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เขารวมกิจกรรม ไดมีความรูในภูมิปญญา

50 คน ทองถิ่น

8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม จัดอบรมใหความรูดานคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 สงเสริม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป สวนการศึกษาฯ

แกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน จริยธรรม จริยธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คุณธรรม

ประชาชน เยาวชนและเด็ก จริยธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน



ผ.01

ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แนวทางที่ 1   สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปแบบตางๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมใหความรูการดําเนินงาน เพื่อใหความรูความเขาใจ คณะกรรมการเศรษฐกิจชุมชน - - 30,000 แบบทดสอบ คณะกรรมการมีความรู สวนสวัสดิ

โครงการเศรษฐกิจชุมชนตําบลหนองบัวโคก ดานการดําเนินกิจกรรม  11 หมูบาน (งบ อบต.) ความรู ความเขาใจมากขึ้น การสังคม

สวนการคลัง

2 โครงการเศรษฐกิจชุมชนสงเสริมกลุมอาชีพ เพื่อใหเกษตรกรเกิดการ กลุมเกษตรกร 11 หมูบาน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 การดําเนิน เกษตรกรรวมกลุม เกิด สวนสวัสดิ

ทางการเกษตร รวมกลุมทํากิจกรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม ความเขมแข็ง การสังคม

ครบทุกหมูบาน

3 สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาสาพัฒนาสตรี สงเสริมใหสตรีมีบทบาท สนับสนุนงบประมาณใน 20,000 20,000 20,000 กลุมสตรีเขารวม กลุมสตรีมีบทบาทและมี สวนสวัสดิ

ตําบลหนองบัวโคก ในการพัฒนาทองถิ่น การจัดกิจกรรมของกลุมฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม สวนรวมพัฒนาทองถิ่น การสังคม

รอยละ 80

4 สนับสนุนกลุมธนาคารอาหารชุมชน สงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยง สนับสนุนกลุมอาชีพเลี้ยง 20,000 20,000 20,000 จํานวนครัวเรือน กลุมอาชีพเขมแข็ง สํานักงานปลัด

ปลาเพื่อใหมีอาหาร ปลาในแหลงน้ําภายในตําบล (งบอบต./งบอุดหนุน) (งบอบต./งบอุดหนุน)(งบอบต./งบอุดหนุน) ที่ไดรับการบริโภค เพิ่มปริมาณผลผลิต ประมงอําเภอ

โปรตีนในชุมชน รอยละ 80 ที่เปนแหลงอาหารของ ประมงจังหวัด

ชุมชน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ผ.01

แนวทางที่ 2  สงเสริมการเรียนรูและฝกทักษะอาชีพใหแกกลุมอาชีพในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเพิ่มมูลคาความคิด เพื่อสราง เพื่อสงเสริมใหเกิดกลุม จัดอบรมกลุมอาชีพประเภทตางๆ 50,000 50,000 50,000 แบบทดสอบ กลุมอาชีพมีความรูเกิด  - สวนสวัสดิ

รายไดใหกับครัวเรือน อาชีพใหมๆ เพิ่มรายได (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./  เกินรอยละ 80 การพัฒนาอาชีพ การสังคม

งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)  -หนวยงาน

ราชการอื่น

2 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมใหเด็ก สงเสริมใหกลุมอาชีพ จัดอบรมอาชีพเสริมใหเด็ก 100,000 100,000 100,000 แบบทดสอบ กลุมอาชีพ/กลุมเกษตรกร  - สวนสวัสดิ

เยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมใหแกเด็ก เยาวชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./  เกินรอยละ 80 มีความเข็มแข็ง เกิดการ การสังคม

และประชาชาทั่วไป จํานวน 80 คน งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) พัฒนาอาชีพ สนง.พัฒนา

ชุมฃน

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ผ.01

แนวทางที่ 3  สงเสริมการเรียนรูการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว เพื่อสงเสริมใหประชาชน สงเสริมใหทุกครัวเรือนปลูกพืช 50,000 50,000 50,000 เพิ่มรายได ประชาชนลดรายจาย สํานักงานปลัด

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ลดรายจายในครัวเรือน สวนครัวและเลี้ยงสัตวบริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใหครัวเรือน อยูอยางพอเพียง

รอยละ 10

2 โครงการรณรงคครัวเรือนปลอดอบายมุข เพื่อเสริมสรางความ อบรม รณรงค ประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000 ครัวเรือน ครัวเรือนลดอบายมุข สํานักงานปลัด

อบอุนในครอบครัว 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปลอดอบายมุข มากกวารอยละ 60

รอยละ 80

3 โครงการสงเสริมเกษตรพึ่งพาตนเอง เพื่อใหความรู และนํา ผนําชุมชน กลุมองคกร 30,000 30,000 100,000 เสริมสราง ประชาชนรูจักการดําเนิน สํานักงานปลัด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใชในชีวิต ประชาชน จํานวน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความรูแหง ชีวิตอยางพอเพียง

ประจําป 2558 ประชาชน

4 โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสงเสริมใหประชาชน อบรมใหความรูการปลูกพืช 20,000 20,000 20,000 มีสมุนไพร ประชาชนปลูกพืชสมุน สํานักงานปลัด

และการใชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่น หันมาใชพืชสมุนไพร สมุนไพร จํานวน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใชใน ไพรไวใช รพ.สต.หนอง

ครัวเรือน บัวโคก

5 โครงการสงเสริมการใชภูมิปญญาไทย เพื่อสงเสริมใหประชาชน ประชุมชี้แจงอบรมใหความรู 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักงานปลัด

ในการสงเสริมสุขภาพ รักษาและฟนฟู นําภูมิปญญาไทยในรักษา การนําภูมิปญญาไทย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ภูมิปญญาไทย ทั่วหนา รพ.สต.หนอง

สุขภาพในชุมชน ฟนฟูสุขภาพ จํานวน 11 หมูบาน บัวโคก

6 โครงการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก เพื่อเปนทางเลือกใหเกิด สนับสนุนกิจกรรมการผลิต 50,000 50,000 50,000 ลดรายจาย ลดรายจายในครัวเรือน สํานักงานปลัด

การใชพลังงานทดแทน พลังงานทดแทนประเภทตางๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ภายในครัวเรือน

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ผ.01

แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบชลประทานและแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางทอลอดเหลื่ยม ม.5 เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางทอลอดเหลื่ยม 1 ชอง 150,000 - - ปองกันน้ํากัด สามารถสัญจร/ขนสง สวนโยธา

บริเวณนานายอนุวัฒน  ภิรมยไทย ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด 1.5  x 1.5 ม. (งบ อบต.) เซาะถนน ในลําลียงผลผลิต

2 โครงการขุดลอกหวยโกรกลึกบริเวณใต เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม.ยาว 625 ม.สูง 3 ม.  - 250,000  - สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

สะพาน-ฝายน้ําลน ม.4 ในการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

3 โครงการขุดลอกหวยลําอินทร ม.8 เพื่อจัดหาแหลงน้ํา กวาง 20 ม.ยาว700 ม. ลึก 3 ม.  - 280,000  - สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ในการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

4 โครงการกอสรางดาดคอนกรีต ชวงนานาย เพื่อจัดระบบสงน้ํา กวาง 4 ม. ยาว 25 ม. สูง 3 ม.  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

สมศักดิ์ สังขสูงเนิน ม.3 เพื่อการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

5 โครงการกอสรางฝายน้ําลน แบบ เพื่อจัดระบบสงน้ํา กวาง 4 ม. ยาว 25 ม. สูง 3 ม.  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

 มข.2527 หวยโกรกลึก บริเวณ เพื่อการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

นานายบุญธรรม เกตุสันเทียะ ม.11

6 โครงการกอสรางทอลอดเหลื่อม ม.7 เพื่อจัดระบบสงน้ํา กวาง 4 ม. ยาว 20 ม. สูง 3 ม.  - 250,000  - สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ถนนสายโสกรวก-โคกสามัคคี บริเวณนา เพื่อการเกษตร  (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

นายพู  คําโพธิ์แสง

7 โครงการซอมแซมฝายดินหวยลําอินทร บริเวณ เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 4 ม. ยาว 20 ม. สูง 3 ม.  - 200,000  - สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

นานายสัญจร  ไกรจัตุรัส ม.2 ในการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

8 โครงการดาดคอนกรีต ขามหวยลําอินทร ชวงนา เพื่อจัดระบบสงน้ํา กวาง 4 ม. ยาว 20 ม. สูง 3 ม.  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

นางระเบียบ  แหลงสะทาน ม.7 เพื่อการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

9 โครงการขุดลอกคลองทุงโปรงระหวางหนองหลุม เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว 700 ม. ลึก 3 ม.  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ปูน-หวยลําอินทร ม.5 ในการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ผ.01

แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบชลประทานและแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

10 โครงการขุดลอกคลองโสกปลาดุก ตอจาก เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว 350 ม. ลึก 3 ม.  -  - 150,000 สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

โครงการเดิม ม.6 ในการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

11 โครงการกอสรางทอดาดคอนกรีต ม.5 เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางทอดาด จํานวน1ชอง - - 150,000 ปองกันน้ํากัด สามารถสัญจร/ขนสง สวนโยธา

บริเวณนานางหลํา ถนนเพื่อการเกษตร (งบ อบต.) เซาะถนน ในลําลียงผลผลิต

12 โครงการกอสรางดาดคอนกรีต ชวงนา เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 4 ม. ยาว 25 ม. สูง 3 ม.  - 250,000  - สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

นายสมภูมิ โฉสูงเนิน ม.3 ในการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

13 โครงการกอสรางทอดาดคอนกรีต ม.7 เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางทอดาด จํานวน1ชอง - - 150,000 ปองกันน้ํากัด สามารถสัญจร/ขนสง สวนโยธา

บริเวณขางวัดโสกรวก ถนนเพื่อการเกษตร จํานวน 2 จุด (งบ อบต.) เซาะถนน ในลําลียงผลผลิต

14 โครงการทอดาดคอนกรีต 3 จุด บริเวณ เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 4 ม. ยาว 25 ม. สูง 3 ม. - 360,000 180,000 สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

นานางกําไร แสงฤทธิ์,นานายคํารณ ในการเกษตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร

กระตุดเงินและนานายประเสริฐ  ศรีสิงห ม.3

15 โครงการกอสรางฝายน้ําลน บริเวณนานายปชฌา เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 5 ม. ยาว 25 ม. ลึก 3 ม.  - 500,000  - สามารถเก็บกักน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ชาติชนะ ม.5 ในการเกษตร (งบ อบต.) ใชในการเกษตร ใชในการเกษตร



ผ.01

แนวทางที่ 2   สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ สงเสริมใหเกษตรกร กลุมอาชีพ/เกษตรกร 50,000 50,000 50,000 ตอบแบบ สนับสนุนการแปรรูป สวนสวัสดิการฯ

การเกษตรตําบลหนองบัวโคก กลุมอาชีพ มีความรู ในพื้นที่ 11 หมูบาน (งบ อบต./ (งบ อบต./ (งบ อบต./ ทดสอบได สินคาเกษตร สนง.พัฒนาชุมชน

เรื่องการแปรรูป งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) เกินรอยละ 80 อําเภอจัตุรัส

ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ผ.01

แนวทางที่ 3  สงเสริมระบบเกษตรอินทรียและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมรณรงคการใชปุยและผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิต กลุมเกษตรกร 11 หมูบาน 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรหันมา เพิ่มรายได ลดรายจาย สํานักงานปลัด

ปุยอินทรีย หรือปุยชีวภาพ ภาคเกษตรกร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใชปุยอินทรีย ใหกับกษตรกร ศูนยถายทอดฯ

เพื่อใชในการทําการเกษตร มากกวารอยละ 60 สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

2 โครงการสงเสริมเกษตรกรทําการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีการ จัดอบรม ดูงาน เกษตรกร 11 50,000 50,000 50,000 สงเสริมการ เกษตรกรนําไปประยุกต สํานักงานปลัด

ผสมผสานหรือทฤษฎีใหม พัฒนาอาชีพเกษตรกร หมูบาน/จัดตั้งศูนยสาธิต (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกษตรผสม ใชกับพื้นที่ของตนเอง ศูนยถายทอดฯ

ผสาน สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

3 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมศูนยบริการและ เพื่อเปนคาใชจาย ประชาสัมพันธขอมูลการ 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน ศูนยฯมีการดําเนินงาน สํานักงานปลัด

ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจําตําบล ในการดําเนินการ เกษตรแกเกษตรกร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรมทาง อยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ศูนยถายทอดฯ

หนองบัวโคก ประชาสัมพันธ การเกษตร สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

ในระดับตําบล

4 โครงการสงเสริมการเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อใหเกษตรทําการ อบรมใหความรู เกษตรกร 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรลด เกษตรกรนําไปประยุกต สํานักงานปลัด

เกษตรปลอดสารเคมี 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การใชสารเคมี ใชกับพื้นที่ของตนเอง ศูนยถายทอดฯ

อยางยั่งยืน รอยละ 80 สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ผ.01

แนวทางที่ 1   การพัฒนาบุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรูของ เพื่อพัฒนาบุคลากรให ฝกอบรมผูบริหาร สมาชิก อบต. 250,000 250,000 250,000 เพิ่มพูนความรู การบริหารงานขององค ทุกสวน

บุคลากร มีประสิทธิภาพ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บุคลากร กรเกิดประสิทธิภาพ

 ครบ 100 เปอรเซ็นต

2 โครงการฝกอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรให อบรมทักษะภาษาอังกฤษ 50,000 50,000 50,000 อบรมเพิ่มพูน มีทักษะภาษาอังกฤษ สวนการศึกษาฯ

ใหกับบุคลากรทองถิ่นเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน มีทักษะทางภาษา แกบุคลากรทองถิ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความรู ในการใหบริการ

อังกฤษในการใหบริการ ภาษาอังกฤษ ประชาชนสูประชาคม

รองรับประชาคม อาเซียน

อาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน



ผ.01

แนวทางที่ 2  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงใหศูนย ปรับปรุงภายนอก ตกแตงภายใน 50,000 50,000 50,000 ผานเกณฑประเมิน ศูนยฯไดรับการปรับปรุง สวนการศึกษาฯ

บานหนองลุมพุก สวยงาม ปลอดภัย ใหมีสภาพดีขึ้น งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน มาตราฐานศูนย ใหมีสภาพดี สวยงาม

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเพื่อใหเด็กไดรับสาร จัดซื้อนมใหกับเด็กศูนยพัฒนา 64,680 64,680 64,680 เด็กไดรับอาหาร- เด็กมีสุขภาพรางกาย สวนการศึกษาฯ

เด็กเล็ก อาหารครบถวนตามวัย เด็กเล็ก งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน เสริม(นม) ทุกคน สมบูรณ แข็งแรง

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนา เพื่อใหเด็กไดรับสาร จัดซื้ออาหารกลางวันใหกับเด็ก 92,400 92,400 92,400 เด็กไดรับอาหาร- เด็กมีสุขภาพรางกาย สวนการศึกษาฯ

เด็กเล็ก อาหารครบถวนตามวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน กลางวัน ทุกคน สมบูรณ แข็งแรง

4 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนของ เพื่อเพิ่มสื่อการเรียน ผลิตสื่อการเรียนการสอน 10,000 10,000 10,000 ศูนยมีผลิตสื่อ เด็กมีสื่อการเรียนการ สวนการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสอนที่ทันสมัย ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน การเรียนการสอน สอนที่ทันสมัย เพียงพอ

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริม เพื่อการดําเนินงานการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 ศูนยมีระบบการประกัน มีระบบการประกัน สวนการศึกษาฯ

การประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพภายใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คุณภาพภายใน คุณภาพภายใน

6 โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณทางการศึกษา เพื่อสงเสริมสวัสดิการ มอบวัสดุ อุปกรณการศึกษา 50,000 50,000   - เด็กทุกคนไดเขาถึง ตอบแบบสอบถาม สวนสวัสดิการฯ

ใหกับเด็กยากจน ดอยโอกาส ในเขต อบต. ใหกับเด็กนักเรียน แกเด็กยากจน ดอยโอกาส (งบ อบต.) (งบ อบต.) โอกาสทางการศึกษา ความพึงพอใจ

7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพื่อใหเด็กไดรับสาร จัดซื้อนมใหกับเด็กนักเรียน 820,000 820,000 820,000 เด็กนักเรียน เด็กมีสุขภาพรางกาย สวนการศึกษาฯ

อาหารครบถวนตามวัย งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน ไดรับนม สมบูรณ แข็งแรง

ครบ 100 เปอรเซ็นต

8 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อใหเด็กไดรับสาร จัดซื้ออาหารกลางวันใหกับเด็ก 620,200 620,200 620,200 เด็กนักเรียนไดรับ เด็กมีสุขภาพรางกาย สวนการศึกษาฯ

อาหารครบถวนตามวัย นักเรียน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน อาหารกลางวัน สมบูรณ แข็งแรง

ครบ 100 เปอรเซ็นต

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ผ.01

แนวทางที่ 2  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

9 โครงการสนันสนุนการดําเนินงานของศูนยการ เพื่อสงเสริมการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 10,000 10,000 20,000 สนับสนุน การศึกษานอกระบบได สวนการศึกษาฯ

เรียนชุมชนตําบลหนองบัวโคก นอกระบบใหมี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สื่อการเรียน รับการพัฒนา

ประสิทธิภาพ การสอน

10 โครงการจัดประชุมผูปกครองเพื่อจัดทําแผน เพื่อจัดทําแผนการศึกษา แผนการศึกษาของ อบต. 10,000 10,000 10,000 มีแผนการ มีแผนการศึกษาไวเพื่อ สวนการศึกษาฯ

การศึกษา ประจําป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ศึกษาประจําป กําหนดกิจกรรมพัฒนา

11 โครงการรณรงคปองกันฟนผุในเด็กเล็ก เพื่อดูแลสุขภาพฟนของ เด็กเล็กในพื้นที่ อบต. 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กรอยละ 70 เด็กเล็กไดรับการดูแล สวนการศึกษาฯ

เด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีสุขภาพฟนที่ดี แกไขปญหาปากและฟน รพ.สต.หนองบัวโคก

12 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับอาเซียนของ เพื่อใหเด็กไดรูเรื่อง เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กรอยละ 90 เสริมสรางความรูเกี่ยวกับ สวนการศึกษาฯ

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาเซียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความรูเกี่ยวกับ อาเซียน

อาเซียน

13 โครงการจัดซื้อวัสดุเตียงปฐมพยาบาล เพื่อใหเด็กมีเตียงสําหรับ จัดซอเตียงสําหรับปฐมพยาบาล 5,000  -  - มีชุดปฐมพยาบาล มีชุดปฐมพยาบาลใน สวนการศึกษาฯ

สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปฐมพยาบาลเบื้องตน จํานวน 1 ชุด (งบ อบต.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1 ชุด

14 โครงการอบรมพัฒนาวิชาการ เพื่ออบรมพัฒนาวิชาการ จัดอบรมวิชาการแกเด็กนักเรียน 20,000 20,000 20,000 เยาวชน 11 หมูบาน เยาวชนไดมีความรูและ สวนการศึกษาฯ

ใหกับเยาวชน จํานวน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรับการสงสริม ทักษะทางวิชาการ

ความรูทางวิชาการ

15 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูและหลักบริหารเพื่อเปนแหลงเรียนรูดาน อุดหนุนโรงเรียนบานบานโสกรวก 25,000 25,000 25,000 มีแหลงเรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรู โรงเรียนบาน

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนองซึก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางเศรษฐกิจพอเพียง ดานเศรษฐกิจพอเพียง โสกรวก

ประจําปการศึกษา 2558 ในโรงเรียน หนองซึก



ผ.01

แนวทางที่ 2  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

16 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะ อุดหนุนโรงเรียนบานทามจาน 20,000 20,000 20,000 มีแหลงเรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรู โรงเรียนบาน

เพื่อนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางเศรษฐกิจพอเพียง ดานเศรษฐกิจพอเพียง ทามจาน

ในโรงเรียน

17 โครงการเลี้ยงปลาบนดิน เพื่อใหนักเรียนมีแหลง อุดหนุนโรงเรียนบานหนองโสน 25,000 25,000 25,000 มีแหลงเรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรู โรงเรียนบาน

อาหารกลางวันของ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางเศรษฐกิจพอเพียง แหลงอาหารกลางวัน หนองโสน

นักเรียน ในโรงเรียน

18 โครงการเกษตรเพื่อชีวิต จัดกิจกรรมการเรียน อุดหนุนโรงเรียนหนองลุมพุก 25,000 25,000 25,000 มีแหลงเรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรู โรงเรียนบาน

การสอนงานอาชีพและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการงานอาชีพ หนองลุมพุก

เทคโนโลยีแกนักเรียน  ในโรงเรียน

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหการดําเนินงาน ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความรู 5,000 5,000 5,000 มีการประกัน มีการประกัน สวนการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การประกันคุณภาพ เพิ่มขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คุณภาพภายใน คุณภาพภายในศูนยฯ

ภายในศูนยพัฒนาฯ ศูนยฯ

20 โครงการจัดบอรดประชาสัมพันธใหความรู เพื่อใหความรูประชาชน จัดบอรดประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000 แหลงเรียนรูอาเซียน ประชาชนไดความรูเกี่ยว สวนการศึกษาฯ

เกี่ยวกับอาเซียน ผูมาติดตอราชการได เกี่ยวประชาคมอาเซียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แหง กับประชาคมอาเซียน

รับทราบขอมูลขาวสาร

21 โครงการอบรมใหความรูการเตรียมตัวเขาสู เพื่อใหความรูประชาชน อบรมใหความรูการเตรียมตัวเขา 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความรู ประชาชนไดความรูเกี่ยว สวนการศึกษาฯ

ประชาคมอาเซียนกับเด็ก เยาวชนและ ในการเขาสูประชาคม สูประชาคมอาเซียน  11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความเขาใจเกี่ยวกับ กับประชาคมอาเซียน

ประชาชนทั่วไป อาเซียน ประชาคมอาเซียน

11 หมูบาน



ผ.01

แนวทางที่ 3  การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพอนามัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการควบคุม/ปองกันโรคไขเลือดออก เพื่อควบคุม ปองกันโรค 1.แจกจายสารฉีดพนกําจัดยุงลาย 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูปวย สามารถควบคุมการเกิด สํานักงานปลัด

ไขเลือดออก 2.ประชาสัมพันธการปองกันโรค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลดลง โรคไขเลือดออกอยาง  รพ.สต.หนองบัวโคก

ไดผล ลดจํานวนผูปวย  -สปสช.

2 โครงการกําจัดและปองกันการเกิดลูกน้ํา เพื่อควบคุม ปองกันโรค แจกจายทรายอเบทและ 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูปวย ลดการเกิดโรคไขเลือด สํานักงานปลัด

ยุงลาย ไขเลือดออก ประชาสัมพันธการปองกันโรค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลดลง ออกในพื้นที่  รพ.สต.หนองบัวโคก

 -สปสช.

3 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อควบคุม ปองกันโรค ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข 20,000 20,000 20,000 ไมพบผูติดเชื้อ ลดการเกิดโรคพิษสุนัข สํานักงานปลัด

พิษสุนัขบาในเขต อบต. บาใหกับสุนัขและแมวในพื้นที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในพื้นที่ บาในเขต อบต.  รพ.สต.หนองบัวโคก

 -สปสช.

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมออกกําลังกาย 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักงานปลัด

เพื่อสงเสริมสุขภาพ รักการออกกําลังกาย จัดหาเครื่องออกกําลังกาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน รางกายแข็งแรง  รพ.สต.หนองบัวโคก

มีสุขภาพดี

5 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครปองกัน สนับสนุนกิจกรรมของอาสาจัดอบรม ซอมแผนปองกันภัยโรค 20,000 20,000 20,000 ปองกันโรค การปองกันโรคติดตอ สํานักงานปลัด

โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดนก ไขหวัดนก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ติดตอไดทันที ไดทันทวงที  รพ.สต.หนองบัวโคก

6 โครงการควบคุมปองกันโรคและภัยคุกคาม เพื่อควบคุม ปองกันโรค จัดหาสารเคมีเพื่อควบคุมโรคที่ 20,000 20,000 20,000 ปองกันโรค การปองกันโรคติดตอ สํานักงานปลัด

ที่เปนปญหาในชุมชน ภัยคุกคามในชุมชน เปนภัยคุกคามในชุมชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดทันทวงที ไดทันทวงที  รพ.สต.หนองบัวโคก

7 อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการ สนับสนุนงบประมาณสําหรับ 52,000 52,000 52,000 ดําเนินกิจกรรม ประชาชนไดรับบริการ สํานักงานปลัด

ในระดับทองถิ่น อบต.หนองบัวโคก ดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามโครงการ ครบ สาธารณสุขอยางทั่วถึง  รพ.สต.หนองบัวโคก

100 เปอรฺเซ็นต

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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แนวทางที่ 3  การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพอนามัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

8 สนับสนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาศูนย ศสมช. 11 หมูบาน 150,000 150,000 150,000 กิจกรรมของ พัฒนากิจกรรมของ สํานักงานปลัด

มูลฐานตําบลหนองบัวโคก ดําเนินงานของ อสม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อสม.ทุกหมูบาน อสม.ใหมีประสิทธิภาพ  รพ.สต.หนองบัวโคก

9 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรของ เพื่อใหบุคลากรของ สงเสริมใหมีการดูแลสุขภาพของ 10,000 10,000 10,000 บุคลากรมี บุคลากรมีสุขภาพ สํานักงานปลัด

อบต. อบต.มีสุขภาพแข็งแรง ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สุขภาพแข็งแรง แข็งแรง  รพ.สต.หนองบัวโคก

และพนักงานจาง  -สปสช.

10 โครงการสงเสริมนวดแผนไทย เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดอบรมใหความรูการนวด 50,000 50,000 50,000 ผูเขาอบรม ประชาชนมีสุขภาพ สํานักงานปลัด

สรางสายใย แหงครอบครัว มีสุขภาพที่ดี แผนไทย จํานวน 2 สัปดาห (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สอบผานหลักสูตร รางกายแข็งแรง  รพ.สต.หนองบัวโคก

11 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ จัดอบรมใหความรูการดูแล 50,000 50,000 50,000 ตอบแบบ ประชาชนมีสุขภาพ  สวนสวัสดิการสังคม

มีสุขภาพที่ดี สุขภาพของผูสุงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทดสอบได รางกายแข็งแรง  รพ.สต.หนองบัวโคก

จํานวน 11 หมูบาน รอยละ 80  -สปสช.

12 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ คนพิการ เพื่อตรวจเยี่ยมและเปน จัดอบรมใหความรูการดูแลและ 30,000 30,000 30,000 บุคคลเปาหมาย ผูสูงอายุ คนพิการ  สวนสวัสดิการสังคม

ผูปวยเอดส และผูยากไร ยากจน ขวัญกําลังใจใหกับผูสูง ออกเยียมบานผูสุงอายุ คนพิการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรับการ ผูปวยเอดส ผูยากไรยาก   รพ.สต.หนองบัวโคก

ดอยโอกาส อายุ คนพิการผูปวยเอดส ผูปวยเอดส ผูยากไรยากจน และ เยี่ยมบาน ดอยโอกาส มีขวัญและ  -สปสช.

ผูยากไร ยากจน ดอยโอกาส จํานวน 11 หมูบาน ครบ 100 เปอรเซ็นต กําลังใจ

ดอยโอกาส
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องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

13 โครงการณรงคการใชเกลือผสมไอโอดีน เพื่อสงเสริมใหมีการบริโภค สนับสนุนการใชเกลือไอโอดีน 55,000 55,000 55,000 ครัวเรือนไดรับ ชุมชนและโรงเรียน สํานักงานปลัด

เสริมปญญาในชุมชนและโรงเรียน เกลือไอโอดีนในชุมชน ทุกชุมชนและในโรงเรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สารไอโอดีน ไดรับสารไอโอดีนครบ  รพ.สต.หนองบัวโคก

และโรงเรียน ไมต่ํากวา ถวน  -สปสช.

รอยละ 80

14 โครงการรณรงคและใหความรูในการบริโภค เพื่อใหประชาชนมีความรู อบรมใหความรูการปลูกพืชและ 30,000 30,000 30,000 ลดสารเคมี ประชาชนมีการบริโภค สํานักงานปลัด

อาหารปลอดสารพิษ ในการบริโภคอาหารปลอด ปลูกพืชสมุนไพร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตกคางในรางกาย ที่ปลอดภัยจากสารพิษ  รพ.สต.หนองบัวโคก

ภัยจากสารพิษ ไดไมนอยกวา  -สปสช.

รอยละ 20

15 โครงการปองกัน/ควบคุมโรคไขหวัดใหญ เพื่อควบคุม ปองกันโรค จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคไขหวัด 20,000 20,000 20,000 ปองกันโรค ลดการเกิดโรคไขหวัด สํานักงานปลัด

สายพันธุใหม ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ใหญสายพันธุใหม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไขหวัดใหญ ใหญสายพันธุในพื้นที่  รพ.สต.หนองบัวโคก

สายพันธุใหม  -สปสช.

16 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยสาธารณสุข เพื่อพัฒนาความรูใน จัดอบรมใหความรูการดําเนินงาน 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมของ พัฒนากิจกรรมของ สํานักงานปลัด

มูลฐานชุมชน (ศสมช.) การพัฒนาศูนยสาธารณสุข ของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อสม.ทุกหมูบาน อสม.ใหมีประสิทธิภาพ  รพ.สต.หนองบัวโคก

มูลฐานชุมชน  -สปสช.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการสังคมสงเคราะหชวยเหลือ เพื่อใหการสงเคราะห มอบถุงยังชีพใหกับผูยากจน 100,000 100,000 100,000 ไดรับการชวยเหลือ ผูยากจน ดอยโอกาสได สวนสวัสดิการสังคม

ผูประสบภัย ยากจน ดอยโอกาส ผูยากจน ผูประสบภัย และผูดอยโอกาส (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไมนอยกวา รับการชวยเหลือ

ในเขต อบต. 11 หมูบาน รอยละ 60

2 โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูพิการ เพื่อใหการสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูพิการ 11 หมูบาน 555,000 555,000 555,000 ไดรับการสงเคราะห ผูพิการไดรับการชวย สวนสวัสดิการสังคม

ในเขต อบต. ผูพิการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เบี้ยความพิการ เหลือเบื้องตน

ครบ 100 เปอรเซ็นต

3 โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูปวยเอดส เพื่อใหการสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ในพื้นที่ 40,000 40,000 40,000 ผูปวยเอดส ผูปวยเอดสไดรับการ สวนสวัสดิการสังคม

ในเขต อบต. ผูปวยเอดส อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรับการสงเคราะห ชวยเหลือเบื้องตน

ครบ 100 เปอรเซ็นต

4 โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุ เพื่อใหการสงเคราะห เบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุไดรับการ สวนสวัสดิการสังคม

ในเขต อบต. ผูสูงอายุ ในเขต อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การสงเคราะห ชวยเหลือ

ครบ 100 เปอรเซ็นต

5 โครงการสนับสนุนอุปกรณชวยเหลือ เพื่อใหผูพิการสามารถ สนับสนุนอุปกรณชวยเหลือ 50,000 50,000 50,000 ไดรับอุปกรณ ผูพิการมีเครื่องมือ สวนสวัสดิการสังคม

ผูพิการ ในเขตอบต. ชวยเหลือตนเองได ใหกับผูพิการ (งบอุดหนุน/อบต.) (งบอุดหนุน/อบต.) (งบอุดหนุน/อบต.) รอยละ 60 อุปกรณชวยเหลือตนเอง  -พัฒนาสังคมฯ

6 โครงการจัดซื้อผาหมกันหนาวชวยเหลือ เพื่อชวยเหลือผูยากจน จัดซื้อผาหมแจกจายผูประสบ 100,000 100,000 100,000 ไดรับผาหมกันหนาว ผูประสบภัยหนาวไดรับ สวนสวัสดิการสังคม

ผูประสบภัยหนาวและยากจน ที่ประสบภัยหนาว ภัยจํานวน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รอยละ 60 การชวยเหลือ

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชืวิต เพื่อใหผูยากไรไดรับ กอสราง ซอมแซมที่อยูอาศัย 50,000 50,000 50,000 ผูยากไร ไดรับการ ผูยากไรมีที่อยูอาศัยใน สวนสวัสดิการสังคม

ผูยากไร  ยากจน ดอยโอกาส การชวยเหลือดาน ใหอยูในสภาพดี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชวยเหลือ สภาพดี มั่นคง ถาวร

ที่อยูอาศัย รอยละ 50

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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8 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ จัดอบรมเยาวชน ประชาชน 50,000  -  - ผูเขาอบรมผานกณฑ ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก สวนสวัสดิการสังคม

ดูแลผูสูงอายุ คนพิการ และเด็กดอย ไดรับการดูแลอยางถูก ในการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ (งบ อบต.) การทดสอบเกินกวา ดอยโอกาสไดรับการ  รพ.สต.หนองบัวโคก

โอกาส วิธี รอยละ 60 ดูแลอยางถูกวิธี  -สปสช.

9 โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณทางการ เพื่อใหเด็กดอยโอกาส เด็กดอยโอกาสในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 เด็กดอยโอกาส เด็กดอยโอกาสไดรับ สวนสวัสดิการสังคม

ศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส ไดรับการศึกษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รอยละ 60 การดูแลดานการศึกษา

ไดรับการสนับสนุน

10 โครงการจัดฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพรอม จัดฝกอบรมทบทวนความรู 150,000 150,000 100,000 อปพร. จํานวน 50 คน อาสามัครไดรับการฝก สํานักงานปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน/อบรมใหม ในการปองกันภัย และอบรมใหม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผานการฝกอบรม อบรมเตรียมความพรอม

11 โครงการปองกันอุบัติเหตุจราจรชวง เพื่อลดอุบัติเหตุในการ สนับสนุนจุดตรวจเฝาระวัง 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุลดลง อุบัติเหตุ และการสูญเสีย สํานักงานปลัด

เทศกาล เดินทาง และปองกันอุบัติเหตุทางถนน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เปนศูนย ชีวิตและทรัพยสินลดลง

12 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของทีม เพื่อใหการจัดการกูภัย สนับสนุนการดําเนินงาน 20,000 30,000 30,000 มีชุดกูภัยใน ชุดกูภัยปฏิบัติหนาที่ สํานักงานปลัด

หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย อบต.หนองบัวโคก มีประสิทธิภาพ การฝกซอมกูภัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การปฏิบัติหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพ

13 โครงการสงเสริมกิจกรรมเมาไมขับ เพื่อลดอุบัติเหตุในการ จัดอบรมกิจกรรมเมาไมขับ 20,000 20,000 20,000 ลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ และการสูญเสีย สํานักงานปลัด

เดินทาง และแจกเอกสารณรงคตางๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในการเดินทาง ชีวิตและทรัพยสินลดลง

14 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณและ จัดซื้อวัสดุอุปกรณและเครื่องแบบ 250,000 250,000 250,000 -มีอุปกรณปฏิบัติหนาที่ มีวัสดุอุปกรณและเครื่อง สํานักงานปลัด

ชุดแตงกายในการปองกันภัยในของ อบต. เครื่องแบบชุดแตงกาย ชุดแตงกายในการปองกันภัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) -มีเครื่องแตงกาย แบบชุดแตงกายปฏิบัติงาน

 ครบทุกนาย



ผ.01

แนวทางที่ 4  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

15 โครงการฝกอบรมเผยแพรความรู ความ เพื่อลดการสูญเสียชีวิต อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรหนอง 13,200 13,200 13,200 จากแบบทดสอบ อุบัติเหตุทางถนนใน สํานักงานปลัด

เขาใจ และปลูกฝงวินัยจราจรแกเยาวชน และทรัพยสินจากอุบัติ บัวโคกตามโครงการฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีผูผานเกณฑเกิน พื้นที่ลดลง สภ.หนองบัวโคก

และประชาชน เหตุบนทองถนน รอยละ 80

16 โครงการอบรมเสริมสรางสุขภาพจิต เพื่อสรางสุขภาพจิตที่ดี จัดอบรมธรรม การปรับตัวใหอยู 150,000 150,000 150,000 จากแบบทดสอบ ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี สวนสวัสดิการสังคม

แกผูสูงอายุ ของผูสูงอายุ ในสังคมอยางมีคาตามวัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีผูผานเกณฑเกิน

ผูสูงอายุ จํานวน 55 คน รอยละ 80

17 โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน เพื่อใหเกิดความรัก อบรมครอบครัว 20,000 20,000 20,000 เกิดความรัก เกิดความรักในครอบครัว สวนสวัสดิการฯ

ในครอบครัว ลดปญหา จํานวน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในครอบครัว ลดปญหสังคม

สังคม

18 โครงการสงเสริมพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมกองทุน สงเสริมกองทุนสวัสดิการฯ 20,000 20,000 20,000 สงเสริมสราง เพื่อสงเสริมการดําเนิน สวนสวัสดิการฯ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองบัวโคก และการดําเนินงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สวัสดิการชุมชน งานสวัสดิการชุมชนตําบล

19 โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุน เพื่อลดปญหาสังคม อบรมใหความรูแกประชาชน 40,000 40,000 40,000 ปญหา ลดปญหาความรุนแรงใน สวนสวัสดิการฯ

แรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จํานวน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความรุนแรง ครอบครัว

ในครอบครัว

ลดลง รอยละ 60

20 โครงการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุได จัดกิจกรรมเดินวิ่งของผูสูงอายุ 20,000 20,000 20,000 ผูสูงอายุมี ผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงสวนสวัสดิการฯ

ตําบลหนองบัวโคก ออกกําลังกาย จํานวน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สุขภาพแข็งแรง
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แนวทางที่ 4  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

21 โครงการสังคมสงเคราะหผูยากไร เพื่อใหการสงเคราะห จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่ 100,000 100,000 100,000 ชวยเหลือ ผูยากไร ยากจน สวนสวัสดิการฯ

ยากจน ดอยโอกาส ในเขต อบต. ผูยากไร ยากจน จําเปนแก ผูยากไร ยากจน  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เครื่องอุปโภค ดอยโอกาส 

ดอยโอกาส ดอยโอกาส จํานวน  11 หมูบาน บริโภคใหกับ ไดรับการชวยเหลือ

ผูยากไร ฯ

22 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ เพื่อใหความรูดานแล จัดอบรมใหความรูกับผูสูงอายุ 30,000 30,000 30,000 อบรมใหความรู ผูสูงอายุ คนพิการ และ สวนสวัสดิการฯ

ดูแล/กฎหมาย ของผูสูงอายุ คนพิการ ผูสูงอายุ คนพิการ และ คนพิการ และเด็กดอยโอกาส (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางดานกฎหมาย เด็กดอยโอกาสเกิดความรู พมจ.ชัยภูมิ

และเด็กดอยโอกาส เด็กดอยโอกาส จํานวน 11 หมูบาน เขาใจในการดูแลตนเอง

23 อุดหนุนโครงการกองทุนชวยเหลือผูปวย เพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อ ชวยเหลือผูติดเชื้อเอดสและ 15,000 15,000 15,000 สามารถลดติดเชื้อและ ผูติดเชื้อเอดสไดรับการ สํานักงานปลัด

เอดสและผูติดเชื้อ H.I.V.ของศูนยปฏิบัติการ เอดสและปองกัน จัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปองกันการติดเชื้อเอดส ชวยเหลือและปองกัน

ปองกันและแกไขปญหาเอดสอําเภอจัตุรัส การแพรระบาดของเชื้อ ไดรอยละ 80 การแพรระบาดได



ผ.01

แนวทางที่ 5  การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ เพื่อสรางความสามัคคี จัดการแขงขันกีฬาประเพณี 400,000 50,000 50,000 เขารวมแขงขัน ทองถิ่นมีความสามัคคี สวนการศึกษา

หนองบัวโคก เกมส ประจําป 2558 ใน อปท.อําเภอจัตุรัส ทองถิ่นสัมพันธ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กีฬา 1 ครั้ง/ป

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดเขารวม รวมสงเสริมการจัดกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 เด็กเขารวมจัดกิจกรรม เด็กไดเขารวมกิจกรรม สวนการศึกษา

กิจกรรม วันเด็กใหกับเด็กในพื้นที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วันเด็กแหงชาติ ในวันเด็กแหงชาติ

รอยละ 80

3 โครงการสงเสริมศักยภาพการกีฬาของ เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน การเสริมทักษะทางกีฬา 20,000 20,000 20,000 เด็ก/เยาวชน เด็ก เยาวชนมีทักษะ สวนการศึกษา

เด็กและเยาวชน การกีฬาใหเขาสูสากล แกเด็กเยาวชนในพื้นที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรับการเพิ่มทักษะ ในการเลนกีฬาเพิ่มขึ้น

จํานวน 11 หมูบาน ทางกีฬา สูสากล

4 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อมีสนามกีฬา กอสรางสนามกีฬาภายใน 700,000  -  - มีสถานที่ มีสนามกีฬาไดมาตรฐาน สวนการศึกษา

ภายใน อบต.หนองบัวโคก ใหไดมาตรฐาน อบต.หนองบัวโคก (งบ อบต.) ออกกําลังกาย 1 แหง

ไดมาตรฐาน

5 โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬาภายใน เพื่อสงเสริมใหเด็ก จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ 50,000 20,000 20,000 มีวัสดุในการ เด็ก เยาวชน ประชาชน สวนการศึกษา

เขต อบต.หนองบัวโคก เยาวชน ประชาชน ประเภทตางๆ ใหกับหมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ออกกําลังกาย มีในการเลนกีฬาเพิ่มขึ้น

สนใจออกกําลังกาย จํานวน 11 หมูบาน 11 หมูบาน

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ผ.01

แนวทางที่ 6  การสรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพื่อสงเสริมให จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 150,000 150,000 150,000 เด็ก/เยาวชน ประชาชนสนใจเลนกีฬา สํานักงานปลัด

ตําบลหนองบัวโคก ประชาชนเลนกีฬา ของประชาชน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เขารวมแขงขัน ลดปญหายาเสพติด สวนการศึกษาฯ

หางไกลยาเสพติด กีฬาไมนอยกวา

รอยละ 60

2 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา เพื่อแกไขปญหา 1.จัดรณรงคประชาสัมพันธในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 ลดปญหา ยาเสพติดในพื้นที่ลดลง สํานักงานปลัด

ยาเสพติด ในเขต อบต. ยาเสพติดในพื้นที่ 2.รวมกับสวนราชการตางๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผูติด ผูเสพ เกิดการรวมกันแกไข  สภ.หนองบัวโคก

ในการกิจกรรมปองกันยาเสพติด ไดรอยละ 5 ปญหายาเสพติดทุก  -ศตสอ.

ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด ภาคสวน  -ศตสจ.

ในพื้นที่โดยประชาชน นักเรียน  - หนวยงาน

นักศึกษา สวนราชการ เครือขายที่ ที่เกี่ยวของ

เกี่ยวของ

3 โครงการสนับสนุนโรงเรียนในการแกไข เพื่อแกไขปญหา สนับสนุนกิจกรรมการปองกัน 20,000 20,000 20,000 ปองกันการ สถานศึกษาปลอด สํานักงานปลัด

ปญหายาเสพติดสถานศึกษา ยาเสพติดในพื้นที่ ยาเพสติดในสถานศึกษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แพรระบาด ยาเสพติดอยางยั่งยืน

สถานศึกษา ของยาเสพติด

ไดรอยละ 100

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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แนวทางที่ 1   สงเสริม รณรงค ใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําแผนชุมชน/หมูบาน เพื่อสงเสริมการมีสวน จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา 25,000 25,000 25,000 -หมูบานมีแผน หมูบานมีแผนของตนเอง  -สํานักงานปลัด

แผนพัฒนาสามปของ อบต. รวมของชุมชน แผนชุมชน 11 หมูบาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พัฒนาหมูบาน แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ  -สวนสวัสดิการสังคม

จัดเวทีระดับตําบล ครบ 11 หมูบาน

จัดทําแผนยุทธศาสตร -อบต. จัดทําแผนฯ

จัดแผนพัฒนา 3 ป ตามระเบียบฯ

2 โครงการรณงคเผยแพรประชาธิปไตย เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดประชุมใหความรูรณรงค 30,000 30,000 30,000 ผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง ประชาชนรูบทบาทหนาที่ สํานักงานปลัด

ของประชาชนและบทบาทหนาที่ของตน เขาใจบทบาทหนาที่ เผยแพร  ประชาสัมพันธ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกินกวา รอยละ 80 และมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง

ของตนในระบอบ การเลือกตั้งตางๆ เพิ่มขึ้น

ประชาธิปไตย

3 โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งหรือ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ เพื่อเปนคาใชจายในการ 50,000 50,000 50,000 การจัดการเลือกตั้ง เปนไปตามระเบียบที่ สํานักงานปลัด

เลือกตั้งซอมผูบริหารทองถิ่น/ ที่กําหนด เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เปนไปตามระเบียบ กําหนดในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่น ของผูบริหารทองถิ่น/ ที่กําหนด

สมาชิกสภาทองถิ่น

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

แนวทางที่ 2  การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการใหประชาชนทราบและรวมตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย เพื่อใหบริการขอมูลขาว ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับรูขอมูล สํานักงานปลัด

ขอมูลขาวสารประจํา อบต.และใหบริการ สารสําหรับใหผูสนใจ รวมทั้งขอมูลในศูนยฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผูรับบริการ ขาวสารตางๆ อยางทัน

อินเตอรเน็ตตําบล ความสะดวกในการ จัดซื้อหนังสือพิมพ/วารสาร งานขอมูลขาวสาร การติดตอประสานงาน

ติดตอประสานงานและ จัดทําเว็ปไซด และอื่นๆ ที่ เกินกวารอยละ 70 รวดเร็ว การใหบริการ

คนหาขอมูลขาวสาร เกี่ยวของตลอดทั้งป ขาวสารแกประชาชน

2 โครงการจัดทํารายงานกิจกรรมประจําป เพื่อเผยแพรประชาสัม จัดทํารายงานกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 ประชาชนรอยละ 80 เอกสารสําหรับเผยแพร สํานักงานปลัด

พันธผลการปฏิบัติงาน ประจําป ปละ 1 ครั้ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรับทราบผลการ ผลการดําเนินงาน หรือ

และภารกิจของ อบต. ปฏิบัติงานของ อบต. กิจกรรมของ อบต.

3 โครงการติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ติดตั้งปรับปรุง  ซอมแซม 80,000 50,000 30,000 ประชาชนรอยละ 70 การประชาสัมพันธ สวนโยธา

หอกระจายขาวประจําหมูบาน การประชาสัมพันธ หอกระจายขาว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรับทราบ ขอมูลขาวสารมี

ขอมูลขาวสารในชุมชน ในหมูบานที่มีปญหา ขอมูลขาวสาร ประสิทธิภาพ

4 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวม เพื่อเปนศูนยรวมขอมูล อุดหนุน อปท. ที่รับผิดชอบ 35,000 35,000 35,000 จํานวนขอรองเรียน อปท.มีสถานที่สําหรับ สํานักงานปลัด

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกร ขาวสารของ อปท. เพื่อเปนคาใชจายในการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกี่ยวกับงานจัดซื้อ ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอจัตุรัส ดําเนินงานในศูนยฯ จัดจาง ดวยความสุจริต โปรงใส

5 โครงการกอสรางปายจราจรแนะนํา เพื่อเผยแพรประชาสัม กอสรางปายจราจรแนะนํา 50,000 50,000 50,000 จํานวนปายจราจร มีปายจราจรแนะนํา สวนโยธา

หมูบานและปายประชาสัมพันธ พันธที่ตั้งหนวยงาน ตามที่ อบต.กําหนด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปายประชาสัมพันธ หมูบานและปาย

ราชการ/หมูบาน ประชาสัมพันธ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

แนวทางที่ 2  การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการใหประชาชนทราบและรวมตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

6 โครงการจัดประชุมบูรณาการการทํางาน เพื่อเผยแพรขาวสารของ จัดประชุมทุกวันที่ 7 ของ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม รับทราบขอมูลขาวสาร สํานักงานปลัด

รวมกันระหวางผูนําชุมชน สวนราชการ ปรึกษาหา เดือน ประกอบดวยผูนํา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชุม ไมต่ํากวา ทางราชการ หารือใน

สวนราชการกับ อบต.หนองบัวโคก รือหรืการบริหารงาน ชุมชน สวนราชการในพื้นที่ รอยละ 90 ของ ปญหา อุปสรรค นําไป

ในพื้นที่ จํานวน 80 คน เปาหมาย สูการพัฒนารวมกัน

7 โครงการประชาสัมพันธดานการจัดซื้อจัดจาง เพื่อความโปรงใส ติดตั้งปายประชาสัมพันธ/ 10,000 10,000 10,000 ประชาชนรอยละ 70 ประชาชนไดรับรูขอมูล สวนการคลัง

สามารถตรวจสอบได แจงขาวสารการจัดซื้อ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรับแจงขาวสาร เกิดความโปรงใสและ

จัดจางใหกับหมูบาน การจัดซื้อ จัดจาง สามารถตรวจสอบได



ผ.01

แนวทางที่ 3  การพัฒนาการเมือง การบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหาร เพื่อเพิ่มพูนความรูใน จัดอบรม ดูงาน สําหรับผู 300,000 300,000 300,000 แบบประเมิน ผูอบรมไดนําความรูและ สํานักงานปลัด

จัดการทองถิ่น ประจําป การปฏิบัติงาน เกี่ยวของ จํานวน 50 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผูเขารวมกิจกรรม ประสบการณพัฒนาทองถิ่น

2 โครงการฝกอบรมเพิ่มความรูของผูนําหมูบาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใน จัดอบรม ดูงาน สําหรับผูเกี่ยว 100,000 100,000 200,000 ประเมินจาก ผูอบรมไดนําความรูและ สํานักงานปลัด

อสม.อปพร.และกลุมอาชีพในชุมชน การพัฒนาทองถิ่น ของ จํานวน 110 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แบบสอบถาม ประสบการณพัฒนาทองถิ่น

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อเสริมสรางความ พัฒนา ทําความสะอาดรวมกัน 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมกิจกรรม ชุมชนมีสวนรวม เกิดความ สํานักงานปลัด

บริเวณสองขางถนน สามัคคีในชุมชน ทุกภาคสวนในตําบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกินกวารอยละ 60 สามัคคี ชุมชนสะอาดตา

4 โครงการ "เติมฝน สานความคิด ใกลชิดประชาชน" เพื่อพบปะประชาชน จัดกิจกรรมออกบริการ 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับบริการดาน สวนราชการ

ใหบริการดานตาง ๆ ดานตางๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไมต่ํากวารอยละ 80 ตางๆ อยางทั่วถึง ทุกสวน

5 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีแผนที่ภาษีไวใชงานและเพิ่ม 300,000 300,000 200,000 การจัดเก็บรายได เพื่อความสะดวก และเพิ่ม สวนการคลัง

ทรัพยสิน/คัดสําเนา ในการจัดเก็บภาษี ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ สวนโยธา

รอยละ 5 สํานักงานปลัด

6 โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีโรงเรือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทําปายประชาสัมพันธ 30,000 30,000 30,000 การจัดเก็บรายได อบต.มีรายไดจากจัดเก็บ สวนการคลัง

และที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ ประจําป การจัดเก็บรายได การรณรงคในการชําระภาษีตางๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา เพิ่มขึ้น

ประชุมอบรมผูนํา 11 หมูบาน รอยละ 5

ผูประกอบการในพื้นที่

7 โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เชาเครื่องถายเอกสารประจําอบต. 72,000 72,000 72,000 สะดวกในการ เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

ของพนักงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

8 โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบาน ประจําป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใหบริการจัดเก็บภาษีถึงบานและ 10,000 10,000 10,000 การจัดเก็บรายได ประชาชนไดรับความสะดวก สวนการคลัง

การจัดเก็บรายได นอกสถานที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา ในการชําระภาษี

รอยละ 5

9 โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อบรมใหความรูดานการเงินบัญชี 20,000 20,000 20,000 บุคลากรปฏิบัติงาน มีความรูในการปฏิบัติงาน สวนการคลัง

 ดานการเงินบัญชีและพัสดุ ในการปฏิบัติงาน และพัสดุแกบุคลากรทองถิ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถูกตอง รวดเร็ว เพิ่มขึ้น

10 โครงการกิจกรรม 5 ส "หยิบก็งาย หายก็รู ดูงามตาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม จัดกิจกรรม 5 ส. ประกอบดวย 10,000 10,000 10,000 สภาพแวดลอม มีสภาพแวดลอมเกิดความ สํานักงานปลัด

ประจําป ใหเกิดความเหมาะสมใน ผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใน สนง. สะอาด เหมาะสมแกการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน พนักงานจางทุกคน เปนระบียบ

11 โครงการ"การเสริมสรางความผูกพันและบรรยากา เพื่อสรางความผูกพันอันดี ผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและ 20,000 20,000 20,000 การประสานงาน เกิดความสะดวกในการ สํานักงานปลัด

ในการทํางาน" (Happy Work Place) ในการปฏิบัติงานการสราง พนักงานจางทุกคน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การทํางานเปนทีม บริการประชาชนและการ

ความรวมมือรวมใจการ สรางความเปนทีมในการ

ภายในหนวยงานการสราง ใชบริการ

ทีมงานในการใชบริการ

ประชาชนดวยความเต็มใจ

12 โครงการประหยัดพลังงานในภาครัฐ เพื่อประหยัดการพลังงาน ผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและ - -  - คาใชจาย ลดคาใชภายในหนวยงาน สวนราชการ

ภายในหนวยงาน พนักงานจางทุกคน ดานพลังงาน ทุกสวน

ลดลงรอยละ 3

13 โครงการสงเสริมใหความรูกับประชาชน เพื่อรองรับเพื่อประชาสัมพันธกับ อบรมใหความรูเกี่ยวกับประชาคม 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ สํานักงานปลัด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนเกี่ยวกับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รอยละ 60 เศรษฐกิจอาเซียน

เศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 11 หมูบาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณเพื่อความสะดวกรวดเร็ว อบรมพนักงาน เจาหนาที่ทุกคน - - - ลดระยะเวลา พนักงานมีความรูความเขา สวนการคลัง

ในการเบิกจายงบประมาณ การเบิกจาย ใจในการเบิกจาย

รอยละ 10 งบประมาณ

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน/ภายนอก เพื่อความเปนระเบียบ ตกแตงบริเวณภายใน/ภายนอก 100,000 100,000 250,000 สํานักงานเปน สํานักงานเปนระเบียบและ สํานักงานปลัด

ที่ทําการอบต.หนองบัวโคก สวยงาม ที่ทําการ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ระเบียบและสวยงาม มีความสวยงาม

16 โครงการกอสรางปาย อบต.หนองบัวโคก เพื่อบอกสถานที่ตั้งหนวย กอสรางปายสํานักงาน  - 300,000  - ปายบอกสถานที่ มีปายบอกหนวยงาน สวนโยธา

งาน (งบ อบต.) ตั้งหนวยงาน

จํานวน 1 ปาย

17 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หนองบัวโคก เพื่อไวบริการประชาชน ปรับปรุงอาคาร อบต.หนองบัวโคก 100,000  -  - ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับความ สํานักงานปลัด

ผูมาติดตอราชการ (งบ อบต.)  ไมต่ํากวารอยละ 80 สะดวกในการรับบริการ

18 โครงการรื้อถอนอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองบัวโคกเพื่อปรับปรุงสถานที่ให รื้อถอนอาคาร อบต.หนองบัวโคก 50,000  -  - ปรับปรุงพื้นที่ เกิดความสะดวกสวยงาม สวนโยธา

เหมาะสมสวยงาม (งบ อบต.)  ในเหมาะสม

19 โครงการกอสรางอาคารสุขา อบต. เพื่อใหบริการประขาชน กอสรางอาคารสุขา จํานวน 1หลัง 100,000  -  - อาคารสุขา เกิดความสะดวกในการ สวนโยธา

ผูมาติดตอราชการ (งบ อบต.) จํานวน 1 แหง บริการประชาชน

20 โครงการออกบริการ อบต.คลื่อนที่พบประชาชน เพื่อพบปะประชาชน จัดกิจกรรมออกบริการดานตางๆ 30,000 30,000 30,000 ใหบริการดานตางๆ ประชาชนไดรับบริการดาน สวนราชการ

ใหบริการดานตาง ๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นอกสถานที่ ตางๆ อยางทั่วถึง ทุกสวน

21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 80,000  -  - เครื่องปรับอากาศ เกิดความสะดวกในการ สํานักงานปลัด

และบริการประขาชน (งบ อบต.) จํานวน 1 เครื่อง ปฏิบัติงานราชการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑโทรทัศนสีชนิดแอลอีดี เพื่ออํานวยความสะดวก จัดซื้อครุภันฑโทรทัศนชนิดแอลอีดี 20,000  -  - โทรทัศน อํานวยความสะดวกในการ สวนการคลัง

ผูมาติดตอราชการ ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (งบ อบต.) จํานวน 1 เครื่อง บริการประชาชน

23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบพกพา เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบ  - 30,000  - คอมพิวเตอรพกพา เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

(โนตบุค) ของพนักงาน พกพา (โนตบุค) จํานวน 1 เครื่อง (งบ อบต.) จํานวน 1 เครื่อง ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน

24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบ 46,000 26,000 20,000 คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

ของพนักงาน ตั้งโตะ จํานวน 4 เครื่อง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จํานวน 4 เครื่อง ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน

25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพเลเซอรสี เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพเลเซอรสี  - 20,000 20,000 เครื่องพิมพเลเซอรสี เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

ของพนักงาน  จํานวน 2 เครื่อง (งบ อบต.) (งบ อบต.) จํานวน 2 เครื่อง ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน

26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุดรับแขก เพื่อใหบริการประขาชน จัดซื้อครุภันฑชุดรับแขก 20,000 20,000 ชุดรับแขก เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

ผูมาติดตอราชการ จํานวน 3 ชุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) จํานวน 3 ชุด บริการประชาชน ทุกสวน

27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 50,000 50,000 50,000 ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

 - โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 1-2 ของผูบริหาร สมาชิกสภา  - โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ1-2 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน

 - โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 พนักงาน และพนักงานจาง  - โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6

 - โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 7-9  - โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 7-9

 - โตะทํางานพรอมเกาอี้ผูบริหาร/  - โตะทํางานพรอมเกาอี้ผูบริหาร/

   สมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 

28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเกาอี้รองรับผูเสียเพื่อใหบริการประขาชน จัดซื้อครุภันฑเกาอี้รองรับผูเสียภาษี 15,000  - รองรับประชาชน เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

ภาษีและติดตอราชการ ผูมาติดตอราชการ และติดตอราชการ จํานวน 10 ตัว (งบ อบต.) ผูมาใชบริการ บริการประชาชน ทุกสวน

29 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานตูเหล็กเก็บ เพื่อใชในการเก็บเอกสารของ จัดซื้อครุภัณฑตูเหล็กเก็บเอกสาร 24,000 24,000 24,000 ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

เอกสาร (มอก.) ของราชการ (มอก.) จํานวน 9 ตู (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานตูไมเก็บเอกสาร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑตูไมเก็บเอกสาร 20,000 20,000 20,000 ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

ของพนักงาน  จํานวน 3 ตู (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน

31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑปมลม ขนาด 2 แรง  -  - 20,000 ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนโยธา

 - จัดซื้อปมลม ของพนักงาน  จํานวน 1 เครื่อง (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ

32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑกลองวางแนวพรอม  - 30,000  - ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนโยธา

 - จัดซื้อกลองวางแนว (ทีโอโดไลท) ของพนักงาน อุปกรณ จํานวน 1 ชุด (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ

33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑกลองถายรูปดิจิตอล 6,000 6,000  - ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

 - จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล ของพนักงาน จํานวน 2 เครื่อง (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน

34 โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑกลองวีดีโอพรอม  - 20,000  - ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สํานักงานปลัด

 - จัดซื้อกลองวีดีโอ ของพนักงานและบันทึกภาพ อุปกรณ จํานวน 1 ชุด (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการและมีภาพ

กิจกรรมของหนวยงาน กิจกรรมไวประชาสัมพันธ

35 โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑชุดนั่งรานเหล็กอเนก 24,000 24,000  - ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนโยธา

 - จัดซื้อชุดนั่งรานเหล็กอเนกประสงค ของพนักงานและใชในงาน ประสงค (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ

36 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑเครื่องโทรสาร 18,000  -  - ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

 - จัดซื้อเครื่องโทรสาร ของพนักงาน (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน

37 โครงการปรับขยายเวลาการใหบริการชาระภาษีแลเพื่ออํานวยความสะดวกใน ใหบริการจัดเก็บภาษีและรับเงิน 10,000 10,000 10,000 ใหบริการ เกิดความสะดวกในการให สวนการคลัง

บริการเบิกจายเงินในชวงเวลาพักเที่ยงและวันหยุดการชําระภาษีและรับเงิน ในชวงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนและ บริการ

ราชการ ผูมาติดตอราชการ
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องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

38 โครงการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นในการ เพื่อบูรณาการรวมกับผูนําหมู ผูนําและหัวหนาสวนราชการมี 10,000 10,000 10,000 ใหผูมาติดตอ เกิดความสะดวกในการให สวนการคลัง

อํานวยความสะดวกดานการจัดเก็บภาษีและ และหัวหนาสวนราชการในการ ความเขาใจในขั้นตอนการชําระ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ราชการทราบ บริการ

ประชาสัมพันธ ประสานงานดานจัดเก็บภาษี ภาษีตางๆ ขั้นตอนบริการ

39 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400  -  - ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนการคลัง

 - จัดซื้อตูเย็น ของพนักงาน  จํานวน 1 เครื่อง (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ

40 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใหบริการประขาชน จัดซื้อตูทําน้ํารอนน้ําเย็น 6,500  -  - ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนการคลัง

 - จัดซื้อตูทําน้ํารอนน้ําเย็น ผูมาติดตอราชการ  จํานวน 1 เครื่อง (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ

41 โครงการออกหนวยบริหารของภาครัฐและ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ จัดกิจกรรมออกหนวยบริการภาครัฐ 30,000 30,000 30,000 ใหบริการประชาชน ประชาชนไดรับความสะดวก สวนราชการ

ภาคเอกชน ติดตอขอรับบริการของ และภาคเอกชน เพื่ออํานวยความ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในดานตางๆในพื้นที่ ในการขอรับบริการจาก ทุกสวนในพื้นที่

ประชาชน รับฟงปญหา สะดวกในการขอรับบริการของ ตําบลหนองบัวโคก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ตําบลและอําเภอ

ความเดือนรอน ขอเสนอแนะ ประชาชนในพื้นที่ อบต. และเอกชน ไดรับทราบปญหา

ของประชาชน ขอเสนอแนะ ของประชาชนใน

42 โครงการคาตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน เพื่อรักษาแนวเขตที่สาธารณะ คาตรวจสอบแนวเขตที่ 20,000 20,000 20,000 สามารถทราบแนวเขต รักษาแนวเขตที่สาธารณ สวนโยธา

และรั้วแนวเขตที่สาธารณประโยชน ในพื้นที่ สาธารณประโยชน คารังวัด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่สาธารณประโยชน ประโยชนในเขตตําบล

คาชี้แนวเขต และคาใชจายอื่นๆ ในพื้นที่ 

คาจางเหมาทํารั้งแนวเขตที่

สาธารณประโยชน 

43 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล เพื่อจางองคกร สถาบัน จางที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย 15,000 15,000 15,000 ผลการประเมิน เพื่อเปนขอมูลในการ สวนราชการ

หรือพัฒนาระบบตางๆ ในการสํารวจ ศึกษา วิจัย หนวยงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ปรับปรุงงานบริการ ทุกสวน

ของประชาชน ประชาชน

ตองานบริการ ของอบต.หนองบัวโคก

ของอบต.หนองบัวโคก
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44 โครงการกอสรางหอประชุม อบต.หนองบัวโคก เพื่ออํานวยความสะดวก กอสรางหอประชุม จํานวน 1 หลัง -  - 5,000,000 หอประชุม ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

ประชาชนที่มาใชบริการและ (งบ อบต.) จํานวน 1 แหง สะดวกในการเขารวม

กิจกรรมตางๆ กิจกรรมตางๆ

45 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประเภทตางๆ เพื่อใช เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑใชในสํานักงาน 100,000 200,000 200,000 ใชในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ สวนราชการ

ในงานราชการ ของพนักงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ ทุกสวน

46 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑของ เพื่อเก็บพัสดุครุภัณฑของ กอสรางอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ 250,000  -  - อาคารเก็บพัสดุ มีอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ สวนโยธา

อบต.หนองบัวโคก อบต.หนองบัวโคก จํานวน 1 หลัง (งบ อบต.) จํานวน 1 แหง ของสํานักงาน



แนวทางที่ 1        กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางยกรองพูนดินถนนพรอมลงลูกรัง ม.8 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 8 ม.ยาว 7,000 ม. 3,000,000 - - มีถนนได เพื่อการสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

สายหนองซึก-เต็งเตี้ย และลําเลียงพืชผลทาง วางทอรอดน้ําขนาด (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกยิ่งขึ้น

การเกษตร Ø.80 ม.จํานวน 6 จุด

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายจากหมู ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 8 ม. ยาว 7,000 ม. 10,000,000  -  - มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

บานทามจาน ม.5 ถึงหนองโสน ม.3 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางจากถนนลาดยาง ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000  -  - มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

จากหนาบานนายสนั่น  โฉสูงเนินม.10-บานหวยดอนยาว ม.11 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานหนองพง ม.6 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 8 ม. ยาว 7 กม. 10,000,000  -  - มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

ต.หนองบัวโคก ถึงบานสระสี่เหลี่ยม ต.บานกอก สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

5 โครงการกอสรางถนนดินพรองลูกรังเลียบหวยลําอินทร ม.5 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  - 1,200,000 - ถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

6 โครงการกอสรางถนน คสล.จากสาม เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. -  - 2,800,000 มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

แยกคุมหนองไทร - บานนายนันทะ ปุผาลา ม.4 และลดปญหาฝุนละออง  หนา 0.15 ม. (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน ม.2 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.  2,500,000 มีถนนได การเดินทางสะดวก หนวยงานราชการอื่น

สายซอยหลังโรงเรียนบานหนองลุมพุก และลดปญหาฝุนละออง  หนา 0.15ม (งบอุดหนุน) มาตรฐาน ลดปญหาฝุนในชุมชน

8 โครงการกอสรางถนน คสล.สายตอจากบานกํานัน ม.1ถึงลานมัน ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 5 ม. ยาว 200 ม.  - 750,000  - มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ~113~ 
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9 โครงการกอสรางถนน คสล.สายรอบหมูบาน ม.3 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 5 ม. ยาว 287 ม.  - 832,750  - มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

10 โครงการวางทอระบายน้ําถนนจากสาม เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง ระยะทาง 500 ม.  -   - 500,000 มีทอระบาย ชุมชนสะอาดนาอยู หนวยงานราชการอื่น

แยกหนองลุมพุก ม.2 - บานโสกรวก  หมู 7 ในชุมชน (งบอุดหนุน) น้ําในชุมชน ลดปญหาน้ําขัง

11 โครงการกอสรางถนน คสล.โดยยกระดับถนนภายในหมูบาน  ม.2 เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.  2,500,000 มีถนนได การเดินทางสะดวก หนวยงานราชการอื่น

เริ่มจากบานนายเสงี่ยมถึง บานนายบรรจง และลดปญหาฝุนละออง  หนา 0.15ม (งบอุดหนุน) มาตรฐาน ลดปญหาฝุนในชุมชน

12 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี ยกรองกวาง 8 ม.ยาว  - 750,000  - มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

จากแยกบานดงผาสุก ม.2 ถึงถนนสายคูเมือง-โสกครอ สะดวกในการสัญจร 2,000 ม. และลงลูกรัง (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.

13 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายหนองยายใจ ม.3 ถึง ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 400 ม.  -  - 500,000 มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

ถนนสายหนองโสน-สระสี่เหลี่ยม ต.บานกอก สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

14 โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากบาน ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 7,000 ม.  -  - 400,000 มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

หนองโสน ม.3 - บานทามจาน ม.5 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

15 โครงการยกรองพูนดินพรอมลงลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี  กวาง 6  ม. ยาว 1,500 ม.  - 300,000  - มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

ถนนสายเลียบหวยลําอินทร ม.3 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

16 โครงการกอสรางถนน คสล.จากทายหมูบาน-ฝายน้ําลน ม.4 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 5 ม. ยาว 400 ม.  -  - 1,300,000 มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

17 โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายบาน ประชาชนมีถนนที่ดี ระยะทาง 1,600 ม. 200,000 มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

ทามจาน-ถนนชัยภูมิสีคิ้ว ม.5 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
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(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
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18 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 300,000 มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สาย หนองหญารังกา ม.6-หนองโสน สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

19 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 6,000 ม.  -  - 300,000 มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สายโสกรวกม.7-โคกสามัคคี สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

20 โครงการกอสราง คสล.คุมโนนนาดี ม.7 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 4 ม. ยาว 350 ม.  -  - 780,000 มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

ถึงบานหนองซึก ม.8 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

21 โครงการกอสรางถนน คสล.สายรอบ ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 4 ม. ยาว 150 ม.  - 360,000  - มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

หมูบาน ม.7 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

22 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอ เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ําตามถนน  -  - 760,000 มีทอระบาย ชุมชนสะอาดนาอยู หนวยงานราชการอื่น

พักภายในหมูบาน ม.8 ในชุมชน ภายในหมูบาน ยาว700ม. (งบอุดหนุน) น้ําในชุมชน ลดปญหาน้ําขัง

23 โครงการกอสรางถนนเพื่อการเกษตร ม.8 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 1,200,000  -  - มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สายหนองเกต -เต็งเตี้ย ตําบลทับรั้ง จ.นครราชสีมา สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

24 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง ม.8 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 200,000  - มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สายหนองซึก - หนองสาคร สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

25 โครงการกอสรางถนน คสล.สายสมยอม ม.8 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.  -  - 260,000 มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

26 โครงการกอสรางถนน คสล. ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 5 ม. ยาว 300 ม.  - 1,100,000  - มีถนนได เพื่อการสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

สายคุมหนองน้ําขุน ม.3 สะดวกในการสัญจร (งบ อบต.) มาตรฐาน สะดวกยิ่งขึ้น

27 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอ ประชาชนมีถนนที่ดี ระยะทาง 200 ม.  - 400,000  - มีทอระบาย ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

พักถนนภายในหมูบาน ม.9 สะดวกในการสัญจร (งบอดหนุน) น้ําในชุมชน สะดวกในการสัญจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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งบประมาณและที่มา
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28 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง ม.9 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 700,000 มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สายหนองกระโดน -โสกรวก ม.7 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

29 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ม.4 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  - 800,000  - มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สายเลียบหวยลําอินทร สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

30 โครงการกอสรางถนน คสล.จากซอยสวน ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 5  ม. ยาว 200 ม.  -  - 780,000 มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

นายสงบ-บานนายหรี่ พันขุนทด ม.11 สะดวกในการสัญจร หนา 0. 15 ม. (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

31 โครงการกอสรางถนน คสล. จากแยก ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6  ม. ยาว 200 ม. 220,000  - มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

ตะวันออกโรงเรียนบานหนองโสน-บานนายณรงค ม.11 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

32 โครงการกอสรางถนน คสล.จากแยกปาย ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 7 ม. ยาว 820 ม.  -  - 3,731,000 มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

ทางเขาวัดถึงประตูวัดใหมหนองโสน  ม.11 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

33 โครงการกอสรางถนน คสล.จากซอย ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 3 ม. ยาว 300 ม.  - 585,000  - มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

บานนายสนองถึงวัดใหมหนองโสน ม.11 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

34 โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดินลง ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 350,000 มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

ลูกรังสายแยกนานายสมหวัง-นานายอั้น  รักชัย ม.11 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

35 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  - 200,000  - มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

โนนนาด-ีหนองหาง ม.7 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน เพื่อสะดวกตอการสัญจร กวาง 4  ม. ยาว 250 ม. - 700,000  - มีถนนได เพื่อการสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

จากบานางเต็ม อมฤทธิ์ ถึงบานนายสมบูรณ งามขุนทด ลดปญหาฝุนละออง หนา 0.15 ม. (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกยิ่งขึ้น

37 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง ม.9 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000  -  - มีถนนใชใน เพื่อการสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

สายหลังวัดโคกสามัคคีถึงถนนสายหนองซึก-โคกสามัคคี พืชผลทางการเกษตร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น



แนวทางที่ 1        กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ~113~ 

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมไหลทาง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวางขางละ 1 เมตร  -  - 300,000 มีถนนได เพื่อการสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

จากถนนชัยภุมิสีคิ้วถึงสนามกีฬา ม.9 พืชผลทางการเกษตร 2 ขางถนน ยาว 300 ม. (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกยิ่งขึ้น

39 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักภายในหมูบาน ม.4 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ําพรอม - 300,000  - มีทอระบาย ชุมชนสะอาด นาอยู หนวยงานราชการอื่น

ในชุมชน บอพักยาว 300 ม. (งบอุดหนุน)  น้ําในชุมชน ลดปญหาน้ําขังในชุมชน

40 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง ม.8 เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000  -  - มีถนนใชใน เพื่อการสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

สายโสกครอ-หนองสองหอง พืชผลทางการเกษตร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น

41 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักภายในหมูบาน ม.11 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ําพรอม - 500,000  - มีทอระบาย ชุมชนสะอาด นาอยู หนวยงานราชการอื่น

ในชุมชน บอพักยาว 500 ม. (งบอุดหนุน)  น้ําในชุมชน ลดปญหาน้ําขังในชุมชน

42 โครงการกอสรางถนน คสล.  ม.3 จากแยกถนนลาดยาง ม.2 ถึง ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 4,700,000  - มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

คุมหนองน้ําขุน สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

43 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.3 รอบคุมหนองงิ้ว ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 2,500,000 มีถนนได ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

44 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลูกรัง ม.4 ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 300,000 มีถนนใชใน ประชาชนไดรับความ หนวยงานราชการอื่น

สายแยกที่สาธารณะหนองประดูถึงไรนายเชาว  อิ่มดี สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

45 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอ เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง วางทอระยะทาง 200 ม.  - 400,000  - มีทอระบาย ชุมชนสะอาด นาอยู หนวยงานราชการอื่น

พักถนนภายในหมูบาน ม.6 ในชุมชน จํานวน 2 จุด (งบอดหนุน) น้ําในชุมชน ลดปญหาน้ําขังในชุมชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางระบบประปาพลังงาน เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางระบบสูบน้ําประปา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําประปา หนวยงานราชการอื่น

แสงอาทิตย ม.1-11 ประปาใชอยางเพียงพอ ดวยพลังงานแสงอาทิตย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีน้ําประปาใช ใชอยางเพียงพอ

3 โครงการกอสรางประปา ประชาชนมีน้ําใช กอสรางประปา ตามแบบกรม 3,300,000  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ําใชอยาง หนวยงานราชการอื่น

แบบผิวดินขนาดใหญ หมู 2 อยางเพียงพอ ทรัพยากรน้ํา (งบอุดหนุน) มีน้ําประปาใช เพียงพอ

4 โครงการขยายเขตเปลี่ยนทอเมนประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา เปลี่ยนทอเมน ขนาด 3 นิ้ว 600,000  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ําประปา หนวยงานราชการอื่น

หมู 3 จากหนองน้ําขุน-หนองโสน ประปาใชอยางเพียงพอ ระยะทาง 2,000 ม. (งบอุดหนุน) มีน้ําประปาใช ใชอยางเพียงพอ

5 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อใหราษฎรมีน้ํา ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา 1 จุด 150,000  -  - ประชาชนมีน้ํา ประชาชนไดมีน้ําประปา หนวยงานราชการอื่น

ประจําหมูบาน ม.4 ประปาที่มีคุณภาพ (งบอุดหนุน) ประปาที่สะอาด ที่ไดมาตรฐาน

6 โครงการกอสรางถังจายน้ําประปา เพิ่มเติม เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางถังจายน้ําประปา พรอม - 500,000  - ประชาชน ประชาชนมีน้ําประปา หนวยงานราชการอื่น

ม.11 ประปาใชอยางเพียงพอ ทอเมน จํานวน 1 จุด (งบอุดหนุน) มีน้ําประปาใช ใชอยางเพียงพอ

7 โครงการกอสรางระบบกรองน้ําประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางระบบกรองน้ําผลิตน้ํา  - 500,000  - ประชาชนมีน้ํา ประชาชนไดใชน้ํา หนวยงานราชการอื่น

บาดาลคุมหนองตะไกและคุมหนองนา ม.10 ประปาที่มีคุณภาพ ประปาที่ไดมาตรฐาน (งบอุดหนุน) ประปาที่สะอาด ประปาที่มีคุณภาพ

8 โครงการขุดเจาะบอบาดาล /เปาลางบอ ประชาชนมีน้ําใช กอสรางระบบบาดาลใหเพียงพอ 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใชอยาง หนวยงานราชการอื่น

บาดาลเพื่อการอุปโภคและการเกษตร อยางเพียงพอ ตอความตองการใชน้ํา (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีน้ําใชอยาง เพียงพอ

 ม.1-11 เพียงพอ

9 โครงการกอสรางระบบประปา ประชาชนมีน้ําใช กอสรางระบบประปาพรอมวางทอ 500,000  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ําใชอยาง หนวยงานราชการอื่น

คุมหนองไทร ม.4 อยางเพียงพอ รอบหมูบาน คุมหนองไทร (งบอุดหนุน) มีน้ําประปาใช เพียงพอ

10 โครงการขุดเจาะบอบาดาล ปรับปรุง ประชาชนมีน้ําใชอยาง ขุดเจาะ ซอมแซมบอบาดาล  - 120,000 120,000 ประชาชนมีน้ําใช ประชาชนมีน้ําใชอยาง หนวยงานราชการอื่น

ซอมแซม เปาลางบอบาดาล เพียงพอ เปาลางทําความสะอาดบอบาดาล (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อยางเพียงพอ เพียงพอ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

แนวทางที่ 2  กอสรางขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

แนวทางที่ 2  กอสรางขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท

11 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา 1 แหง  - 80,000  - ประชาชนมีน้ํา ประชาชนไดใชน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ประจําหมูบาน ม.11 น้ําประปา (งบอุดหนุน) ประปาที่สะอาด ประปาที่มีคุณภาพ

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ซอมแซมระบบประปาที่ชํารุด  - 100,000 200,000 ประชาชนมีประปาประชาชนมีน้ําประปา หนวยงานราชการอื่น

หมูบาน ม.1-11 ประปาที่สะอาดไวใช (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ใชอยางเพียงพอ ที่มีคุณภาพใช

อยางเพียงพอ

13 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอ เพื่อขยายเขตประปา ขยายเขตประปาสวนภูมิภาคใหเขา 2,000,000 2,000,000 1,000,000 ประชาชนมีประปาประชาชนมีน้ําประปา หนวยงานราชการอื่น

บําเหน็จณรงค ใหทั่วถึงทุกครัวเรือน ถึงทุกครัวเรือน ในหมู 1-11 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ใชอยางเพียงพอ ใชอยางเพียงพอ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางสวนสาธารณะประจํา เพื่อเปนแหลงพักผอน กอสรางสวนสาธารณะในพื้นที่ 1,000,000 800,000 600,000 มีสถานที่ มีสวนสาธารณะ อบต.

ตําบล และออกกําลังกาย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) พักผอน ประจําตําบล  -หนวยงานอื่น

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระอีสานเขียว เพื่อจัดสภาพแวดลอม สระอีสานเขียวไดรับการพัฒนา  - 600,000 มีสถานที่ สภาพแวดลอมสวยงาม  -ทรัพยากรฯ จว.

 ม.2 สระใหสวยงาม ปรับปรุงใหสวยงาม (งบอุดหนุน) พักผอน และอนุรักษธรรมชาติ  -หนวยงานอื่น

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ํา ปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศน สถานที่อางเก็บน้ําชลประทาน  - 1,500,000 มีสถานที่ มีแหลงทองเที่ยว  -ทรัพยากรฯ จว.

ชลประทานเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว ม.1จํานวน 1 แหง (งบอุดหนุน) ทองเที่ยวและ พักผอนและสถานที่  -หนวยงานอื่น

จําหนายสินคา OTOP จําหนวยสินคา จําหนายสินคา

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ํา ปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศน ปรับปรุงอางเก็บน้ําโกรกผัก 2,000,000  - มีสถานที่ สภาพแวดลอมสวยงาม  -ชลปะทาน จว.

โกรกผักหวาน ม.4 รอบอางฯใหสวยงาม หวาน ม.4 จํานวน 1 แหง (งบอุดหนุน) พักผอน และอนุรักษธรรมชาติ  -หนวยงานอื่น

5 โครงการกําจัดวัชพืชสองขางถนนภายในเขต ปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศน กําจัดวัชพืชสองขางถนนภายใน 500,000 500,000 500,000 ภูมิทัศนขาง ใหชุมชนสะอาด นาอยู  หนวยงาน

อบต. สองขางถนนใหสวยงาม เขต อบต. (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ถนนสวยงาม ราชการอื่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 1    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

แนวทางที่ 3  ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก เพื่อเปนทางเลือกใหเกิด สนับสนุนกิจกรรมการผลิตพลังงาน 300,000 300,000 300,000 ลดรายภายใน ลดรายจายในครัวเรือน หนวยงาน

การใชพลังงานทดแทน ทดแทนประเภทตางๆ (งบอุดหนุน.) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ครัวเรือน ราชการอื่น

2 โครงการผลิตไบโอแกส เพื่อเปนทางเลือกใหเกิด สนับสนุนกิจกรรมการผลิต 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ลดรายภายใน ลดรายจายในครัวเรือน หนวยงาน

การใชพลังงานทดแทน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ครัวเรือน ราชการอื่น

3 โครงการสนับสนุนการกอสรางลานตากพืชผลเพื่อเปนทางเลือกใหเกิด กอสรางลานตากพืชผลทางการเกษตร 700,000 700,000 700,000 เพิ่มมูลคา เพิ่มมูลคาทางผลผลิต หนวยงาน

ทางการเกษตร แปรรูปผลผลิตทางเกษตร หมู 1- 11 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ผลผลิต ทางการเกษตร ราชการอื่น

ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แนวทางที่ 3  สงเสริมการเรียนรูการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกหวยลําอินทร ม.10-ม.11 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว 4,000 ม.  - 1,000,000 มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

2 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส บริเวณนา เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กอสรางทอเหลี่ยมจํานวน1 ชอง   - 400,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

นายสมศักดิ์ สังขสูงเนิน ม.3 ในการเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม. (งบ อบต.) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

3 โครงการกอสรางฝายน้ําลน  แบบ มข 2527 ม.5 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 25 ม. สันฝายลึก 4 ม. 700,000  -  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

บริเวณรอยตอระหวางต.หนองบัวโคก- ต.กุดน้ําใส ในการเกษตร (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

4 โครงการกอสรางฝายน้ําลน แบบ มข.2527 ม.5  เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 25 ม. สันฝายลึก 4 ม.  - 700,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

บริเวณนานายปชฌา ชาติชนะ ในการเกษตร (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

5 โครงการกอสรางฝายน้ําลาด ม.5 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 4 ม. ยาว 40 ม.  - 1,400,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ในการเกษตร  สันฝายลึก 4 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

6 โครงการขุดลอกคลองหวยลําอินทร ลงลูกรังและ เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 25 ม. ยาว 7,000 ม.  -  - 4,000,000 มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ฝงทอถนนเลียบหวยลําอินทร ม.5 ในการเกษตร  ลึก 2.5 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

7 โครงการขุดลอกคลองทุงโปรงระหวางหนอง เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว2,000 ม. 2,000,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

หลุมปูน-หวยลําอินทร ม.5 ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

8 โครงการขุดลอกคลองหนองหลุมปูน ม.5 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 900,000 มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ถึงสุดแดนตําบลกุดน้ําใส ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

9 โครงการขุดลอกคลองโสกปลาดุก ตอจาก เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว 350 ม.  -  - 300,000 มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

โครงการเดิม ม.6 ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

10 โครงการขุดลอกหวยลําอินทร  ม.7 บริเวณ เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว 1,000 ม..  - 1,000,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

หลังวัด-ฝายน้ําลนบริเวณนานายณรงค สุขขุนทด ในการเกษตร  ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบชลประทานและแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

11 โครงการขุดลอกคลองยอดโสกรวก ม.7 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ในการเกษตร  ลึก 3 ม (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

12 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวยลําอินทรบริเวณ เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 4 ม. ยาว 25 ม.  - 300,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

นานายเสริม  กุงกลางดอน ม.10 ในการเกษตร  สูง 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

13 โครงการขุดลอกหวยลําอินทร บริเวณถนนลูกรัง เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 25 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000  -  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ทางเขาหมูบาน ม.10-ม.3 ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

14 โครงการขุดลอกหวยลําอินทร บริเวณอางเก็บน้ํา เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 25 ม. ยาว 2,500 ม.  -  - 2,000,000 มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

หนองตะครอง หมูที่ 9 ถึงบานโสกรวก หมูที่ 7 ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

15 โครงการขุดลอกบอเอส เอ็ม แอล(SML) ม.10 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 80 ม. ยาว 200 ม.  - 400,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ในการเกษตร ลึก 2.5 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

16 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวยลําอินทร บริเวณ เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 4 ม. ยาว 25 ม. ลึก 3 ม.  - 400,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

นานายเพ็ญ ม.11 ในการเกษตร (งบอุดหนุ) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

17 โครงการขุดลอกหวยลําอินทร บริเวณนานายเพ็ญ เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 25 ม. ยาว 2,500 ม.  - 2,000,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ม.11- ม.4 ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

18 โครงการขุดลอกสระหนองแดง ม.6 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 220 ม.ยาว180ม.ลึก 3 ม.  - 800,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ในการเกษตร (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

19 โครงการขุดลอกหวยลําผา ม.3 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว 2,000 ม. 1,900,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบชลประทานและแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

20 โครงการขุดลอกหวยลําอินทร ม.2-ม.8 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 20 ม. ยาว 3,000 ม. 1,000,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

21 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส บริเวณถนน เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางทอเหลี่ยมจํานวน1 ชอง  150,000  -  - ปองกันน้ํากัด สามารถสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

ลูกรังสายคุมขันติวิไล - เต็งเตี้ย ม.8 ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม. (งบอุดหนุน) เซาะถนน ในลําลียงผลผลิต

22 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส  ม.5 เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางทอเหลี่ยมจํานวน4ชอง 1,000,000  - มีแหลงเก็บกัก สามารถสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

บริเวณนานายหนุย ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด 2.00 X 2.00 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ในลําลียงผลผลิต

23 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส  ม.3 เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางทอเหลี่ยมจํานวน1ชอง 150,000  - ปองกันน้ํากัด สามารถสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

บริเวณถนนหนองงื้ว-หนองน้ําขุน ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม. (งบอุดหนุน) เซาะถนน ในลําลียงผลผลิต

24 โครงการกอสรางทอสงน้ํา ม.4 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กอสรางทอสงน้ํา  - 200,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

จากฝายน้ําลนถึงนานายสุข  ภูประกิจ ในการเกษตร ขนาดทอ 0.80 ม. ยาว 300 ม. (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

25 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส  ม.5 เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางทอเหลี่ยมจํานวน1ชอง 150,000 ปองกันน้ํากัด สามารถสัญจร/ขนสง หนวยงานราชการอื่น

ถนนเพื่อการเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม. (งบอุดหนุน) เซาะถนน ในลําลียงผลผลิต

26 โครงการกอสรางฝายน้ําลน แบบ มข.2527 ม.5  เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 25 ม. สันฝายลึก 4 ม.  - 700,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

บริเวณฝายใหญ ในการเกษตร (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

27 โครงการขุดลอกสระหลวง ม.8 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง250ม.ยาว140 ม. ลึก3 ม.  - 600,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ในการเกษตร (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

28 โครงการขุดลอกสระหนองพง ม.6 เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช กวาง 250ม.ยาว140 ม.ลึก 3 ม.  - 600,000  - มีแหลงเก็บกัก เกษตรกรมีแหลงน้ํา หนวยงานราชการอื่น

ในการเกษตร (งบอุดหนุน) น้ําใชการเกษตร ใชในการเกษตร

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบชลประทานและแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตเพื่อการเกษตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางโรงผลิตปุยอินทรีย ปุย เพื่อเปนแหลงผลิตและ กอสรางโรงเรือนและจัดหา 1,000,000 100,000 100,000 มีแหลงใน ชุมชนมีแหลงผลิตปุย  -หนวยงานราชการอื่น

 ชีวภาพ ประจําตําบลหนองบัวโคก กักเก็บปุยอินทรียชุมชน เครื่องมือในการผลิตปุยอินทรีย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การผลิตปุยใช จํานวน 1 แหง

พรอมอุปกรณ ในตําบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางที่ 3  สงเสริมระบบเกษตรอินทรียที่มีการผลิตและการใชปุยอินทรียชีวภาพ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้ดวัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กเล็กมีศูนย กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3,000,000  -  - มีแหลงเรียนรู เด็กเล็กมีศูนยสําหรับ สวนการ

ตําบลหนองบัวโคก พัฒนาการเรียนรูอยาง จํานวน 1 แหง (งบอุดหนุน) ของเด็กเล็กใน เรียนรูและเสริมสราง ศึกษาฯ

เพียงพอ พื้นที่ พัฒนาการอยางเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 2  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI รับผิดชอบ

1 โครกงานจัดซื้อรถกูชีพกูภัย(EMS) ประจํา เพื่อชวยเหลือผูเหตุ จัดซื้อรถกูชีพกูภัย จํานวน 1 คัน 900,000 มีรถชวยเหลือ สามารถชวยเหลือประชาชน สํานักงานปลัด

อบต.หนองบัวโคก ฉุกเฉินในพื้นที่ งบอบต./ ผูประสบเหตุ ที่ประสบเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 

เงินอุดหนุน ฉุกเฉินในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 3  การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพอนามัย

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อรถน้ําอเนกประสงค เพื่อแกไขปญหาสาธารณ จัดซื้อรถน้ําอเนกประสงค 3,000,000 มีรถในการ สามารถชวยเหลือประชาน สํานักงานปลัด

ภัยในพื้นที่  ขนาด 12,000 ลิตร (งบอบต./ ปองกันเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 

งบเงินอุดหนุน) สาธารณภัย

ในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 4  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาอเนก 3,000,000  - มีสถานที่ มีสนามกีฬาไดมาตรฐาน  -สวนการศึกษา

ประจําตําบลหนองบัวโคก ใหไดมาตรฐาน ประสงค ใหเพียงพอกับ (งบอุดหนุน) ออกกําลังกาย 1 แหง  -หนวยงานราชการอื่น

ความตองการ ไดมาตรฐาน

2 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค เพื่อมีสนามกีฬา กอสรางสนามกีฬาอเนก 2,000,000  -  - มีสถานที่ มีสนามกีฬาไดมาตรฐาน สวนการศึกษา

ประจําหมูบาน ม.10 ใหไดมาตรฐาน ประสงคใหเพียงพอกับความ (งบอุดหนุน) ออกกําลังกาย 1 แหง หนวยงานราชการอื่น

ตองการ ไดมาตรฐาน

3 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค เพื่อมีสนามกีฬา กอสรางสนามกีฬาอเนก  - 1,200,000  - มีสถานที่ มีสนามกีฬาไดมาตรฐาน สวนการศึกษา

ประจําหมูบาน ม.6 ใหไดมาตรฐาน ประสงคใหเพียงพอกับความ (งบอุดหนุน) ออกกําลังกาย 1 แหง หนวยงานราชการอื่น

ตองการ ไดมาตรฐาน

4 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค เพื่อมีสนามกีฬา กอสรางสนามกีฬาอเนก  -  - 1,200,000 มีสถานที่ มีสนามกีฬาไดมาตรฐาน สวนการศึกษา

ประจําหมูบาน ม.4 ใหไดมาตรฐาน ประสงคใหเพียงพอกับความ (งบอุดหนุน) ออกกําลังกาย 1 แหง หนวยงานราชการอื่น

ตองการ ไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา



แนวทางที่ 3  การพัฒนาการเมือง การบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) KPI รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค 2,000,000 มีเครื่องมือใช เกิดความสะดวกในการ สวนโยธา

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ของพนักงาน พรอมกระเชาซอมไฟฟา (งบอบต./ ในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานราชการ

งบเงินอุดหนุน) ราชการ

2 โครงการจัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง 3,200,000 มีเครื่องมือใช เกิดความสะดวกในการ สวนโยธา

ของพนักงาน ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ (งบอบต./ ในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานราชการ

งบเงินอุดหนุน) ราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการเกินศักยภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

งบประมาณและที่มา



ผ. 03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

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

1)   ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

1.1 กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานและทอระบายน้ํา 13 1,795,000 45 8,732,000 90 20,426,745 148 30,953,745

1.2 กอสรางขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท 10 910,000 11 690,000 17 390,000 38 1,990,000

1.3 ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 7 910,000 7 690,000 6 390,000 20 1,990,000

1.4 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 8 355,000 8 355,000 8 355,000 24 1,065,000

                                                                        รวม 38 3,970,000 71 10,467,000 121 21,561,745 230 35,998,745

2)   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

2.1 สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปแบบตางๆ 3 1,140,000 3 1,140,000 4 1,170,000 10 3,450,000

2.2 สงเสริมการเรียนรูและฝกทักษะอาชีพใหแกกลุมอาชีพในชุมชน 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000

2.3 สงเสริมการเรียนรูการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 210,000 6 210,000 6 280,000 18 700,000

     ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

                                                                        รวม 11 1,500,000 11 1,500,000 12 1,600,000 34 4,600,000

3)   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

3.1 พัฒนาระบบชลประทานและแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร 1 150,000 7 2,090,000 8 1,630,000 16 3,870,000

3.2 สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

3.3 สงเสริมระบบเกษตรอินทรียและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 4 280,000 4 280,000 4 280,000 12 840,000

                                                                        รวม 6 480,000 12 2,420,000 13 1,960,000 31 4,860,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป

ยุทธศาสตร
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ผ. 03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

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

4)   ยุทธศาสตรการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

4.1 การพัฒนาบุคลากร 2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000

4.2 การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 21 1,942,280 20 1,937,280 19 1,897,280 60 5,776,840

4.3 การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพอนามัย 16 627,000 16 627,000 16 627,000 48 1,881,000

4.4 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชุมชน 23 4,893,200 22 4,853,200 22 4,803,200 67 14,549,600

4.5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 5 1,220,000 4 140,000 4 140,000 13 1,500,000

4.6 การสรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 3 220,000 3 220,000 3 220,000 9 660,000

                                                                        รวม 70 9,202,480 67 8,077,480 66 7,987,480 203 25,267,440

5)   ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

5.1 สงเสริม รณรงค ใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 3 105,000 3 105,000 3 105,000 9 315,000

5.2 การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการใหประชาชนทราบและรวมตรวจสอบ 7 260,000 7 230,000 7 210,000 21 700,000

5.3 การพัฒนาการเมือง การบริหาร 37 2,065,900 31 1,877,000 27 6,651,000 95 10,593,900

                                                                        รวม 47 2,430,900 41 2,212,000 37 6,966,000 125 11,608,900

                                                                 รวมทั้งสิ้น 172 17,583,380 202 24,676,480 249 40,075,225 623 82,335,085

ยุทธศาสตร

ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)
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