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ค ำน ำ 
 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้
จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ที่ได้จัดท าโครงการต่าง ๆ ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และงบประมาณที่
ด าเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามแผนงานที่ก าหนดในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2559 - 2561) เพ่ือให้ผู้บริหารรายงานต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต่อไป 
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ส่วนที่  1 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
          ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เห็น
ถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต
ข้างหน้า ดังนี้ 
 

  “หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล  
บริหารอย่างมีส่วนร่วม  ประชาชนอยู่ดีตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นดังนี ้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พันธกิจ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบล เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก 
2. ประสานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

สาธารณูปโภคในท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
3. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาโคมไฟ ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนในหมู่บ้านให้เพียงพอ เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  
5. สร้าง ซ่อมแซม พัฒนาระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาสะอาด และมีใช้อย่างเพียงพอ  
6. สร้างและบ ารุงรักษา ขยายแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างท่ัวถึง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและเพียงพอ 
3. มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ  
4. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการสาธารณะอ านวยความสะดวกกับประชาชนอย่าง

เพียงพอการคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและเพียงพอ  
เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ  
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 แนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
2. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค 
3. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมท่ีมีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น  
2. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
3. ร้อยละของแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีการปรับปรุง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชน เพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตั้ง
กลุ่มอาชีพภายในชุมชนให้เกิดกองทุน กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง  

2. ส่งเสริมความสามารถของเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต รูปแบบที่ได้มาตรฐาน 

3. สนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อกระดับมาตรฐานการผลิต ขยายตลาดผลิตภันฑ์
กลุ่มอาชีพ สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีฯลฯ 

4. ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าระดับต าบล 
5. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของต าบล อ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
6. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  
2. สร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมการผลิตเพ่ือบริโภคอย่างเพียงพอภายในชุมชน 
3. สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  
4. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน น าไปสู่การแก้ปัญหา

ความยากจน 
 เป้าหมาย 

1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้  
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้  
2. แนวทางการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
3. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละกลุ่มอาชีพท่ีท ากิจกรรมต่างๆ  
2. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร  
3. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ  
2. ปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา 
3. สนับสนุนให้เด็กวัยเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ โดยได้รับอาหารเสริมครบถ้วนตามวัย 
4. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ  
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนหันมาสนใจในต่อ

หลักธรรมของศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เสริมสร้างความ

ปลอดภัย และป้องกันอุบัติภัย 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 
8. สนับสนุนการประกาศท าสงครามต่อต้านยาเสพติด 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาวะของชุมชน และความ

ต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
10. ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน รณรงค์ 

ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
11. ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
12. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และองค์กรอื่นๆ 
13. สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

สร้างเสริมสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
14. พัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งทางด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย 
     ด้านจิตใจ  
2.  เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา สามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต  
     และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
3.  ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ยากจน ด้อยโอกาส คนชรา ผู้ป่วย 
     เอดส์ ให้ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
4. ส่งเสริมท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 
เป้าหมาย 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
5. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
8. การส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
9. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
2. แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. แนวทางการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
5. แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นท่ีได้มาตรฐาน  
2. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาสังคม 
5. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการ

บ าบัดฟื้นฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 
6. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
7. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
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4.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้พลังงานอย่างมี
คุณค่า 

2. ส่งเสริม ให้ความรู้คนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ และมลพิษในชุมชน 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
วัตถุประสงค์ 
1.  รณรงค์ให้ความรู้ในการก าจัดขยะภายในครัวเรือน การจัดการน้ าเสียครัวเรือน ผู้ประกอบการต่างๆ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึกให้มีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 
4. สร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชนโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม 
เป้าหมาย 
1. ประชาชนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ 
2. เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  
4. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
ตัวชี้วัด 
1.  ร้อยละของการด าเนินการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ร้อยละของการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ  

- ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
1. ประสานงานกับองค์กรชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของต าบลให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ     
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2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยมุ่งเน้นการประสานใจ ประสานความคิด ประสานการท างานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  ให้ความรู้แก่ผู้น าท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น รวมทั้งเยาวชน  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มมวลชนต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมือง การปกครองท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  

- ด้านการบริหารจัดการ 
1. ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการตลอดจนพัฒนา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ   

บุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ตั้งแต่ระดับล่างสุด จนถึงสูงสุดให้เกิด
วิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย 

2. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  อย่างยุติธรรม
และมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลัก “ได้ประโยชน์ แต่ประหยัด” 

3. ปรับและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพื่อสนองต่อภารกิจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
โดยปรับปรุงโครงสร้างและการก าหนดภารกิจและหน้าที่ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

4. ส่งเสริมหลักและวิธีการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้วิถีชีวิตร่วมกันในองค์กร ตามหลักแห่ง 
“ปัญญาธรรม  คารวะธรรม  สามัคคีธรรม” 

  วัตถุประสงค์ 
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
3.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
4. การส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการ

จัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต. 
5. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ  
6. การสนับสนุนสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน         
แนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

และมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
3. แนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี 
4. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 
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ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ให้มี
ความรู้คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของการด าเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
3. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล  
4. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหา

รายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต 
5. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ร้อยละของการด าเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  2 

การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2559-2563) และแผนพัฒนา  

3 ปี  (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดท าแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม  
การประชุมกรรมการชุมชน  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3 ปี ต่อไป ดูจาก R02, 
R09 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ.2559-2561)  เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2558  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ.2559 -2561 ) รวม 160 โครงการ 
งบประมาณ 18,781,260 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 
3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    แบบมีส่วนร่วม 
 
5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

27 
 

10 
 

79 
 
6 
 
 

38 

5,148,000 
 

1,490,000 
 

  8,735,060 
 

620,000 
 
 

2,788,200 
 

รวม 160 18,781,260 
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แผนภูมิ 1 แสดงโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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แผนภูมิ 2 แสดงงบประมาณท่ีก าหนดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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ส่วนที่ 3 
การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

การจัดท างบประมาณ 
 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม   2558  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
โคก มีการด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย และจ่ายขาดเงินสะสม  โดยอ านาจผู้บริหารท้องถิ่นและ สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ซ่ึงด าเนินการรวมทั้งสิ้น  120 โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 
19,849,080.14  บาท แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

29 

3 
 

51 

6 
 

31 
 

6,909,598.32 

1,105,890.00 
 

10,185,722.00 

457,590.00 
 

1,190,279.82 
 

รวม 120 19,849,080.14 

 
หมายเหตุ  โครงการทั้งหมดเป็นโครงการพัฒนาไม่มีรายจ่ายประจ า 
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แผนภูมิ 3 แสดงการใช้งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
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งบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอ่ืน 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่ง ด าเนินการรวมทั้งสิ้น  9 โครงการ จ านวน
งบประมาณท้ังสิ้น  620,275.-  บาท แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 
5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

1 

3 

 
3 
 
- 
 
 

 - 

500,000 

 25,875 
 

94,400 
 
- 
 
 

 - 

รวม 9 620,275 
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แผนภูมิ 4 แสดงงบประมาณหน่วยงานราชการอ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ที่ด าเนินการจริงและ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่ายงานราชการอื่นๆ ด าเนินการในพื้นที่ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน

แผน 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ร้อยละ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 27 30  5,148,000 7,409,598.32  

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

10 8  1,490,000 1,131,765  

3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

79 54 
 

 8,735,060 10,280,122 
 

 

4. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แบบมีส่วนร่วม 

6 6  620,000 457,590 
 

 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

38 31 
 

 2,788,200 1,190,279.82 
 

 

รวม 160 129 80.63 18,781,260 20,469,355.14 108.99 
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แผนภูมิ 5 แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนากับจ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 6 แสดงงบประมาณท่ีก าหนดในแผนพัฒนากับงบประมาณท่ีด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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ส่วนที่  4 
การใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/                
ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการ  จ านวนเงิน 1 1,162,297.23  บาท  มีการเบิกจ่ายเงิน  จ านวน  63 โครงการ  
วนเงิน 11,141,297.23  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่ลงนามในสัญญา
ตามงบประมาณ 

งบประมาณ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 25 6,895,083.03 25 6,874,083.03 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

1 500,000.00 1 500,000.00 

3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 22 2,805,139.20 22 2,805,139.20 
4. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 

3 293,690.00 3 293,690.00 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 12 668,385.00 12 668,385.00 
รวม 63 11,162,297.23 63 11,141,297.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   -15- 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559   
อบต.หนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  อ าเภอจัตุรัส 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

59.0 28.10 51,700,000 62.32 25.0 32.47 8,577,800 57.93 25.0 39.68 6,895,083.03 61.77 25.0 39.68 6,874,083.03 61.70 24.0 38.71 6,407,083.03 60.02 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

15.0 7.14 4,290,000 5.17 1.0 1.30 1,100,000 7.43 1.0 1.59 500,000.00 4.48 1.0 1.59 500,000.00 4.49 1.0 1.61 500,000.00 4.68 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

86.0 40.95 17,735,060 21.38 31.0 40.26 3,735,506 25.23 22.0 34.92 2,805,139.20 25.13 22.0 34.92 2,805,139.20 25.18 22.0 35.48 2,805,139.20 26.28 

4.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วม 

10.0 4.76 4,420,000 5.33 3.0 3.90 540,000 3.65 3.0 4.76 293,690.00 2.63 3.0 4.76 293,690.00 2.64 3.0 4.84 293,690.00 2.75 

5.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

40.0 19.05 4,809,200 5.80 17.0 22.08 855,100 5.77 12.0 19.05 668,385.00 5.99 12.0 19.05 668,385.00 6.00 12.0 19.35 668,385.00 6.26 

รวม 210.0 
 
82,954,260 

 
77.0 

 
14,808,406 

 
63.0 

 
11,162,297.23 

 
63.0 

 
11,141,297.23 

 
62.0 

 
10,674,297.23 

 
ข้อมูล ณ 21/10/2559
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ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
ด าเนินงาน (บาท)
(วัน)

1. โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายดอนอีดาวถึงสายหนองกระโดน ม.7 1 หจก.ทรัพย์มาการโยธา 43/2559 13/1/2559 45 422,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังและวางทอ่ระบายน้้า ม.5 บริเวณไร่นางทองคูณ สุวรรณราช 1 บริษทั ช.ชาลี จ้ากัด 28/2559 28/12/2558 45 330,000.00
ถึงไร่นายประดิษฐ์ พึ่งอยู่
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมบอ่พกัภายในหมู่บา้น ม.9 1 หจก.ก.สุพรรณจัตุรัสก่อสร้าง 38/2559 4/1/2559 90 360,000.00
4. โครงการติดต้ังกระจกจราจร ในบริเวณจุดเส่ียงในพื้นที่ อบต.หนองบวัโคก 1 ร้านเหรียญทองไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 9/2559 3/12/2558 7 19,400.00
5. โครงการก่อสร้างหปา้ยจราจรแนะน้าหมู่บา้นและปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1 ร้านกิจการพาณิชย์ บนัทกึตกลงการจ้าง เลขที่ 116/2559 31/8/2559 30 70,000.00
6. โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่าเชื่อมต่อประปาผิวดิน ม.2 1 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ้าเภอจัตุรัส ที่ มท 5308.32/จต.3909 19/2/2559 180 46,683.03
7. โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บริเวณนานายเพชร หมู่ 10 1 หจก.เงินล้านการโยธา 50/2559 9/2/2559 90 198,000.00
8. โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นหว้ยล้าอินทร์ ม.3 จ้านวน 3 จุด จุดที่ 1 บริเวณนานางก้าไร แสงฤทธิ์ 1 หจก.เงินล้านการโยธา 51/2559 9/2/2559 90 198,000.00
จุดที่ 2 บริเวณนานายค้ารณ กระตุดเงิน จุดที่ 3 บริเวณนานายประเสริฐ ศรีสิงห์
9. โครงการขุดลอกหว้ยโกรกลึก ม.4 1 หจก.ทรัพย์มา การโยธา 81/2559 7/4/2559 30 49,000.00
10. โครงการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณะ ม.6 จ้านวน 2 แหง่ 1.บริเวณสระหนองแดง 2.บริเวณสระหนองสระ 1 บริษทั ช.ชาลี จ้ากัด 34/2559 30/12/2558 45 435,000.00

2 บริษทั ช.ชาลี จ้ากัด 78/2559 30/3/2559 30 148,000.00
11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนลาดยางจากหน้าบา้นนายสนั่น โฉสูงเนิน ม .10-บา้นหว้ยดอนยาว ม.11 1 หจก.เตียเหล่ียงกี ่33/2559 29/12/2558 30 479,000.00
12. โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังและวางทอ่ระบายน้้า ม.9 1 หจก.จัตุรัสวัสดุคอนสตรัคชั่น 104/2559 1/7/2559 45 470,000.00
สายหลังวัดโคกสามัคคีถึงถนนสายหนองซึก-โคกสามัคคี
13. โครงการกยกร่องพนูดินพร้อมวางทอ่ระบายน้้า หมู่ 8 สายโสกคร้อ-หนองสองหอ้ง 1 หจก.ทรัพย์มาการโยธา 106/2559 4/7/2559 45 447,000.00
14. โครงการขุดลอกหว้ยล้าอินทร์ บริเวณถนนลูกรังทางเข้าหมู่บา้น ม.10-ม.3 1 หจก.จัตุรัสวัสดุคอนสตรัคชั่น 105/2559 1/7/2559 30 488,000.00
15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 สายต่อจากบา้นก้านัน-ชลประทาน 1 บริษทั ช.ชาลี จ้ากัด 36/2559 4/1/2559 15 130,000.00
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สายบา้นนางมา แอสูงเนิน 1 หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ก.สุพรรณจัตุรัสก่อสร้าง 39/2559 6/1/2559 45 95,000.00
17. โครงการก่อสร้างยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรัง ม.3 สายศาลตาปู่ ถึง สายสระส่ีเหล่ียม ต.บา้นกอก 1 บริษทั ช.ชาลี จ้ากัด 30/2559 29/12/2558 15 149,000.00
18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองซึก ม.8-โคกสามัคคี 1 บริษทั ช.ชาลี จ้ากัด 30/2559 30/12/2558 15 330,000.00
19. โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังสายเรียบหว้ยโกรกลึก ถึง กม.2 หมู่ที่ 11 1 บริษทั ช.ชาลี จ้ากัด 37/2559 4/1/2559 30 349,000.00

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ป ี2559
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภมูิ

ชือ่โครงการ คู่สัญญา วันที่เริม่สัญญา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกคุ้มหนองไทร-บา้นนายนันทะ ปผุาลา ม.4 1 บริท ช.ชาลี จ้ากัด 40/2559 6/1/2559 45 399,000.00
21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบา้นหนองโสน ม.3-บา้นทามจาน ม.5 1 หจก.ทรัพย์มา การโยธา 48/2559 28/1/2559 15 57,000.00
22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 สายแยกจากถนนสายหลักสองถึงแยกถนนลาดยางหนองบวัโคก-หนองลุมพกุ 1 หจก.ทรัพย์มา การโยธา 49/2559 28/1/2559 15 240,000.00
23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคูเมือง-โสกคร้อ ม.2 1 หจก.เตียเหล่ียงกี ่62/2559 26/2/2559 15 246,000.00
24. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโสกรวก ม.7-โคกสามัคคี 1 หจก.เตียเหล่ียงกี ่63/2559 26/2/2559 15 246,000.00
25. โครงการขุดลอกคลองหว้ยล้าอินทร์ ม.5 1 บริษทั ช.ชาลี จ้ากัด 61/2559 24/2/2559 30 494,000.00

26. โครงการเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร 1 กลุ่มโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ม.7 3/2559 18/2/2559 365 100,000.00
2 กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกร ม.11 2/2559 4/2/2559 365 100,000.00
3 ตัวแทนกลุ่มกองทนุหมู่บา้นพริกและข้าวโพด ม.2 1/2559 13/10/2558 365 100,000.00
4 กลุ่มเงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน บา้นหนองพง ม.6 15/3/2559 365 100,000.00
5 กลุ่มสตรีแม่บา้นหนองบวัโคก ม.1 5/2559 14/7/2559 365 100,000.00

27. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 3/2558 1/11/2558 30 6,218.10
2 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 3/2558 1/12/2558 31 5,922.00
3 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 8/2559 1/1/2559 31 5,922.00
4 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 8/2559 1/2/2559 29 5,922.00
5 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 8/2559 1/3/2559 31 3,257.10
6 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 31/2559 4/3/2559 7 14,076.00

28. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กหนองลุมพกุ 1/10/2558 365 246,400.00
29. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 1 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 2/2558 1/11/2558 30 57,068.34

2 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 2/2558 1/12/2558 31 54,350.80
3 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 7/2559 1/1/2559 31 52,245.20
4 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 7/2559 1/2/2559 29 52,245.20
5 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 7/2559 1/3/2559 31 28,734.86
6 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 30/2559 4/3/2559 7 124,181.60

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปญัหาความยากจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

-17-



-18-

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
ด าเนินงาน (บาท)
(วัน)
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30. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 1 จ้านวน 4 โรงเรียน งวดที่ 1 8/6/2559 1 794,000.00
2 จ้านวน 4 โรงเรียน งวดที่ 2 1/9/2559 30 794,000.00

31. โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อจัดท้าแผนการศึกษา 1 ร้านจัตุรัสอิงค์เจท 19/2559 25/11/2558 3 400
32. โครงการส่งเสริมการด้าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 1 โรงเรียนบา้นโสกรวกหนองซึก หนังสือส่ง ที่ ศธ 1/5/2559 150 25,000.00
33. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน้อมน้าหลักเศรษฐกิจพอเพยีง (ต่อยอดจากโครงการเดิม) 1 โรงเรียนบา้นทามจาน หนังสือส่ง ที่ ศธ 04040.018/55 1/10/2258 365 20,000.00
34. โครงการเกษตรน้้าหยดจากพลังงานทดแทน 1 โรงเรียนบา้นหนองโสน ที่ ศธ 04040.018/55 1/10/2558 365 25,000.00
35. โครงการเกษตรเพื่อชีวิต ประจ้าปกีารศึกษา 2559 (ต่อยอดจากโครงการเดิม) 1 โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ ที่ ศธ04040.043/062 1/3/2559 210 25,000.00
36. โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก 1 ร้านภทัรวลีรุ่งเรืองกิจ 107/2559 8/7/2559 30 57,000.00
37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก 1 หจก.เจ แอนด์ เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง ชัยภมูิ 27/2559 18/12/2558 30 33,500.00
38. โครงการจัดซ้ือโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอีส้้าหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก 1 ร้านวินเฟอร์นิเจอร์ 44/2559 31/3/2559 7 19,920.00
39. โครงการจัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอีส้้าหรับรับประทานอาหารของเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก 1 ร้านวินเฟอร์นิเจอร์ 45/2559 31/3/2559 7 19,920.00
40. โครงการเดินสายไฟแรงต้่าของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก 1 หจก.เจ แอนด์ เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง ชัยภมูิ 29/2559 25/12/2558 30 42,000.00
41. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทอ้งถิน่ และสืบทอดประเพณีไทย 1 ร้านจัตุรัสอิงค์เจท 10/2559 16/10/2558 7 300
42. โครงการจัดงานรัฐพธิี งานพธิีส้าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี งานกาชาด งานตามนโยบายส้าคัญของรัฐบาล 1 ร้านราชาโอ.เอ. 6/2559 (ธงชาติ วันพอ่) 4/11/2558 7 4,750.00
43. อุดหนุนกองทนุระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิน่ อบต.หนองบวัโคก 1 ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบวัโคก 1/10/2558 365 87,606.00
44. สนับสนุนโครงการพฒันาสาธารณสุขมูลฐานต้าบลหนองบวัโคก 1 จ้านวน 11 หมู่บา้น 18/4/2559 1 82,500.00
45. โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุจราจรช่วงเทศกาล 1 ร้านจัตุรัสอิงค์เจท 20/2559 3/12/2558 7 6,600.00
46. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาพฒันาสตรีต้าบลหนองบวัโคก 1 กลุ่มสตรีแม่บา้นหนองบวัโคก 7/3/2559 1 20,000.00
47. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต้าบลหนองบวัโคก 1 ร้านราชาโอ.เอ. 19/2559 10/2/2559 7 23,500.00

2 นายบญุหลาย ปิ่นสุวรรณ 52/2559 10/2/2559 7 9,000.00
3 นายมานพ หาญขุนทด 54/2559 10/2/2559 7 5,900.00
4 ร้านจัตุรัสอิงเจท 53/2559 10/2/2559 5 2,700.00

48. โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันและระงับอัคคีภยั และการควบคุมไฟปา่ ประจ้าป ี2559 1 วิทยากร จ้านวน 4 คน 8/3/2559 1 7,200.00
2 ร้านราชาโอ.เอ. 35/2559 7/3/2559 2 29,900.00
3 ร้านราชาโอ.เอ. 71/2559 7/3/2559 2 4,800.00
4 ร้านจัตุรัสอิงค์เจท 70/2559 7/3/2559 2 600
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5 นางกิมเฮียง พพิธิกุล 72/2559 7/3/2559 2 7,500.00

49. โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวต้าบลหนองบวัโคก 1 ร้านราชาโอ.เอ. 67/2559 7/6/2559 3 840
2 ร้านจ้ารัสพนัธุไ์ม้ 68/2559 7/6/2559 3 8,750.00
3 ร้านจัตุรัสอิงค์เจท 95/2559 7/6/2559 3 300

50. โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะในหมู่บา้น 1 ร้านราชาโอ.เอ. 22/4/2559 7 59,800.00
51. โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ 1 นายมานพ หาญขุนทด 4/2559 1/10/2558 31 5,500.00

2 นายขวัญชัย ดวงหล้า 5/2559 1/10/2558 31 5,000.00
3 นายประจวบ เชื้อพหล 6/2559 1/10/2558 31 5,000.00
4 นายมานพ แสงฤทธิ ์8/2559 1/10/2558 31 5,000.00
5 นายมงคล ช่วยสันเทยีะ 7/2559 1/10/2558 31 5,000.00
6 นายขวัญชัย ดวงหล้า 5/2559 1/11/2558 30 5,000.00
7 นายประจวบ เชื้อพหล 6/2559 1/11/2558 30 5,000.00
8 นายมานพ แสงฤทธิ ์8/2559 1/11/2558 30 5,000.00
9 นายมงคล ช่วยสันเทยีะ 7/2559 1/11/2558 30 5,000.00
10 นายมานพ หาญขุนทด 4/2559 1/11/2558 30 5,500.00
11 นายประจวบ เชื้อพหล 6/2559 1/12/2558 31 5,000.00
12 นายขวัญชัย ดวงหล้า 5/2559 1/12/2558 31 5,000.00
13 นายมงคล ช่วยสันเทยีะ 7/2559 1/12/2558 31 5,000.00
14 นายมานพ แสงฤทธิ ์8/2559 1/12/2558 31 5,000.00
15 นายมานพ หาญขุนทด 4/2559 1/12/2558 31 5,500.00
16 นายมายพ หาญขุนทด 4/2559 1/1/2559 31 5,500.00
17 นายขวัญชัย ดวงหล้า 5/2559 1/1/2559 31 5,000.00
18 นายประจวบ เชื้อพหล 6/2559 1/1/2559 31 5,000.00
19 นายมงคล ช่วยสันเทยีะ 7/2559 1/1/2559 31 5,000.00
20 นายมานพ แสงฤทธิ ์8/2559 1/1/2559 31 5,000.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
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ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
ด าเนินงาน (บาท)
(วัน)

ชือ่โครงการ คู่สัญญา วันที่เริม่สัญญา

21 นายขวัญชัย ดวงหล้า 5/2559 1/2/2559 29 5,000.00
22 นายประจวบ เชื้อพหล 6/2559 1/2/2559 29 5,000.00
23 นายมงคล ช่วยสันเทยีะ 7/2559 1/2/2559 29 5,000.00
24 นายมานพ แสงฤทธิ ์8/2559 1/2/2559 29 5,000.00
25 นายมานพ หาญขุนทด 4/2559 1/2/2559 29 5,500.00
26 นายขวัญชัย ดวงหล้า 5/2559 1/3/2559 31 5,000.00
27 นายประจวบ เชื้อพหล 6/2559 1/3/2559 31 5,000.00
28 นายมงคล ช่วยสันเทยีะ 7/2559 1/3/2559 31 5,000.00
29 นายมานพ แสงฤทธิ ์8/2559 1/3/2559 31 5,000.00
30 นายประจวบ เชื้อพหล 6/2559 1/4/2559 30 5,000.00
31 นายมงคล ช่วยสันเทยีะ 7/2559 1/4/2559 30 5,000.00
32 นายมานพ แสงฤทธิ ์8/2559 1/4/2559 30 5,000.00
33 นายมานพ หาญขุนทด 4/2559 1/4/2559 30 5,500.00
34 นายขวัญชัย ดวงหล้า 5/2559 1/4/2559 30 5,000.00
35 นายขวัญชัย ดวงหล้า 5/2559 1/5/2559 31 5,000.00
36 นายประจวบ เชื้อพหล 6/2559 1/5/2559 31 5,000.00
37 นางมงคล ช่วยสันเทยีะ 7/2559 1/5/2559 31 5,000.00
38 นายมานพ แสงฤทธิ ์8/2559 1/5/2559 31 5,000.00
39 นายมานพ หาญขุนทด 4/2559 1/5/2559 31 5,500.00
40 นายขวัญชัย ดวงหล้า 5/2559 1/6/2559 30 5,000.00
41 นายประจวบ เชื้อพหล 6/2559 1/6/2559 30 5,000.00
42 นายมงคล ช่วยสันเทยีะ 7/2559 1/6/2559 30 5,000.00
43 นายมานพ แสงฤทธิ ์8/25559 1/6/2559 30 5,000.00
44 นายมานพ หาญขุนทด 4/2559 1/6/2559 30 5,500.00

52. โครงการจัดท้าแผนชุมชน/หมู่บา้น แผนพฒันาสามปขีอง อบต . 1 ร้านวิทยาภณัฑ์ 22/2559 15/2/2559 7 19,870.00
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
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ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
ด าเนินงาน (บาท)
(วัน)

ชือ่โครงการ คู่สัญญา วันที่เริม่สัญญา

53. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1 องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นขาม 1/10/2558 365 32,000.00
54. โครงการจัดประชุมบรูณาการการท้างานร่วมกันระหว่างผู้น้าชุมชนส่วนราชการกับ อบต.หนองบวัโคก 1 ร้านวิทยาภณัฑ์ 21/2559 15/2/2559 7 18,110.00
55. โครงการจัดท้าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน/คัดส้าเนา 1 นายไพศาล คุณะจันทร์ 86/2559 22/4/2559 60 49,210.00

2 นายไพศาล คุณะจันทร์ 24/2559 8/12/2558 120 99,995.00
3 นายคุณะจันทร์ ไพศาล บนัทกึตกลงการจ้าง เลขที่ 89/2559 29/4/2559 150 200,000.00

56. โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 ร้านชยัภูมกิอ๊ปปี้ แอนด์เซอร์วสิ บันทึกตกลงซ้ือขายเลขที่ 1/2559 1/10/2558 365 32,400.00
2 ร้านราชา โอ.เอ บนัทกึตกลงการจ้าง เลขที่ 80/2559 1/4/2559 180 46,200.00

57. โครงการออกบริการ อบต.เคล่ือนที่พบประชาชน 1 ร้านราชาโอ.เอ. 25/2559 23/2/2559 7 4,860.00
2 ร้านจัตุรัสอิงค์เจท 59/2559 23/2/2559 7 1,140.00
3 ร้านราชาโอ.เอ. 60/2559 24/2/2559 7 9,000.00
4 นายมานพ หาญขุนทด 67/2559 26/2/2559 8 5,000.00

58. โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 1 ร้านราชาโอ.เอ. 42/2559 28/3/2559 7 44,000.00
59. โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 ร้านราชาโอ.เอ. 48/2559 7/4/2559 7 3,100.00
60. โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ชุดรับแขก 1 ร้านแสงสว่าง เฟอร์นิเจอร์ 38/2559 18/3/2559 7 10,000.00

2 ร้านแสงสว่าง เฟอร์นิเจอร์ บนัทกึตกลงซ้ือขาย เลขที่ 1/2/2559 7 20,000.00
61. โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.) 1 บริษทัวินเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ้ากัด เลขที่สัญญา 62/2559 11/5/2559 7 26,000.00

2 บริษทัวินเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ้ากัด เลขที่สัญญา64/2559 19/5/2559 7 6,500.00
62. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพฒันาระบบต่างๆ 1 มหาวิทยาลัยราชภฎัชัยภมูิ บนัทกึตกลงการจ้าง เลขที่ 31/8/2559 30 20,000.00
63. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน มาตรฐาน (มอก.) 1 หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด บญุทวีโคราช บนัทกึตกลงซ้ือขาย เลขที่ 31/8/2559 7 21,000.00

11,162,297.23
ข้อมูล ณ 21/10/2559

รวม
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1.   ยทุธศาสตร์   ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   แนวทางการพัฒนา   การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน ม.7 422,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

พร้อมลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 1,700 เมตร 

สายดอนอดีาว ถงึ สายหนองกระโดน ม.7 หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไมน่อ้ยกว่า 1,020 ลูกบาศกเ์มตร

พร้อมปาูยโครงการตามแบบมาตรฐาน

2 โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน ม.5 330,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

พร้อมลงลูกรังและวางทอ่ระบายน้้า พร้อมลงลูกรังและวางทอ่ระบายน้้า

หมู่ที่ 5 บริเวณไร่นางทองคูณ สุวรรณราช ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร

ถงึไร่นายประดิษฐ์ พึ่งอยู่ หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร

หรือปริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า 780 ลบ.ม.

พร้อมปาูยโครงการตามแบบมาตรฐาน

3 โครงการกอ่สร้างปาูยจราจรแนะน้าหมู่บา้น เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท้าปาูยจราจร ม.4 70,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

และปาูยประชาสัมพนัธ์ ปาูยประชาสัมพนัธ์ ชนดิปาูยเหล็ก ถนนชยัภมูิ-สีค้ิว

ติดต้ังตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ อบต.หนองบัวโคก

4 จดัซ้ือกระจกโค้งจราจร เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกระจกโค้งจราจร ม.9 , ม.6 19,400 ตามขอ้บญัญติัฯ

ติดต้ังตามถนนบริเวณจดุที่มคีวามเส่ียง

ต่อการเกดิอบุติัเหตุจราจร

5 โครงการออกส้ารวจถนนภายในหมู่บา้น ส้ารวจสภาพถนนในเขต อบต.ทกุสาย ม.1-ม.11  -

6 โครงการจดัท้าทางหลวงทอ้งถิ่นในเขต อบต. จดัท้าขอ้มลูเส้นทางเพื่อจดัท้าทะเบยีนทางหลวง ม.1-ม.11  -

ทอ้งถิ่นที่เชื่อมโยงกบัหนว่ยงานราชการต่างๆ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคกสามป ี(พ.ศ.  2559-2561)
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 สายแยกจาก ปรับเกรดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร ม.9 240,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

ถนนสายหลักสองถงึแยกถนนลาดยาง หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 13,200 ตารางเมตร จา่ยจากค่าที่ดิน

สายหนองบวัโคก - หนองลุมพกุ ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง และส่ิงกอ่สร้าง

ไมน่อ้ยกว่า 1,320 ลูกบาศกเ์มตร ค่าบ้ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจาก ปรับเกรดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร ม.5 57,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

บา้นหนองโสน ม.3 - บา้นทามจาน ม.5 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,300 ตารางเมตร จา่ยจากค่าที่ดิน

ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง และส่ิงกอ่สร้าง

ไมน่อ้ยกว่า 330 ลูกบาศกเ์มตร ค่าบ้ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ปรับเกรดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ม.1 130,000 จา่ยขาดเงินสะสม

สายต่อจากบา้นก้านนั-ชลประทาน หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7,200 ตารางเมตร คร้ังที่ 1

ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไมน่อ้ยกว่า 720 ลูกบาศกเ์มตร

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา  ม.2 95,000 จา่ยขาดเงินสะสม

หมู่ที่ 2 สายบา้นนางมา  แอสูงเนนิ 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ใชส้อยไมน่อ้ย 160 คร้ังที่ 1

ตารางเมตร 

10 โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพนูดินพร้อมลง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร  ม.3 149,000 จา่ยขาดเงินสะสม

ลูกรัง หมู่ที่ 3 สายศาลตาปูุถงึสายสระส่ีเหลียม และพื้นที่กอ่สร้าง 6 เมตร ยาว 1,080 เมตร คร้ังที่ 1

ต้าบลบา้นกอก ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไมน่อ้ยกว่า 648 ลูกบาศกเ์มตร

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา ม.4 399,000 จา่ยขาดเงินสะสม

จากสามแยกคุ้มหนองไทร -บา้นนายนนัทะ 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ใชส้อยไมน่อ้ย 720 คร้ังที่ 1

ปผุาลา หมู่ที่ 4 ตารางเมตร 

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับเกรดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ม.8 330,000 จา่ยขาดเงินสะสม

สายหนองซึก หมู่ที่ 8 - โคกสามคัคี หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 18,000 ตารางเมตร คร้ังที่ 1

ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไมน่อ้ยกว่า 1,800 ลูกบาศกเ์มตร

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมบอ่พกัใน กอ่สร้างรางระบายน้้ากว้าง 0.30 เมตร ยาว 170 ม.9 360,000 จา่ยขาดเงินสะสม

หมู่บา้น หมู่ที่ 9 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร พร้อมฝาปดิ หรือ คร้ังที่ 1

ปริมาณคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 26.99 ลูกบาศกเ์มตร

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ
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14 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร ม.10 479,000 จา่ยขาดเงินสะสม

บา้นนายสนั่น โฉสูงเนนิ หมู่ที่ 10 - หรือมพีื้นไมน่อ้ยกว่า 1,560  ตารางเมตร คร้ังที่ 1

บา้นหว้ยดวนยาว  หมู่ที่ 11

15 โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพนูดินพร้อมลง ชว่งที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ลูกรัง ม.11 349,000 จา่ยขาดเงินสะสม

ลูกรัง สายเลียบหว้ยโกรกลึก ถงึ กม.2 หมู่ที1่1 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร คร้ังที่ 1

ชว่งที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,630 เมตร คันดิน

หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 

เมตร หรือปริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า 1,098 ลบ.ม.

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับเกรดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร ม.2 246,000 จา่ยขาดเงินสะสม

สายหนองลุมพกุ - โสกคร้อ หมู่ที่ 2 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 13,500 ตารางเมตร คร้ังที่ 2

ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไมน่อ้ยกว่า 1,350 ลูกบาศกเ์มตร

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับเกรดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร ม.7 246,000 จา่ยขาดเงินสะสม

สายโสกรวก หมู่ 7 - โคกสามคัคี หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 13,500 ตารางเมตร คร้ังที่ 2

ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไมน่อ้ยกว่า 1,350 ลูกบาศกเ์มตร

18 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังและ ยกร่องพนูดินกว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร ม.9 470,000 จา่ยขาดเงินสะสม

วางทอ่ระบายน้้า หมู่ 9 สายหลังวัดโคกสามคัคี สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร คร้ังที่ 3

ถงึถนนสายหนองซึก - โคกสามคัคี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.08

หรือปริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า 1,000 ลบ.ม.

19 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมวางทอ่ระบายน้้า ยกร่องพนูดินกว้าง 8 เมตร ยาว 2,230 เมตร ม.8 447,000 จา่ยขาดเงินสะสม

หมู่ 8 สายโสกคร้อ - หนองสองหอ้ง สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร  คร้ังที่ 3

1.   ยทุธศาสตร์   ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2   แนวทางการพัฒนา    การพฒันาสาธารณูปโภค

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 ซ่อมแซมไฟฟาูส่องสว่างภายใน จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยแุละซ่อมแซมไฟฟาู ม.1-11 9,975 ตามขอ้บญัญติัฯ

ต้าบลหนองบวัโคก ส่องสว่างภายในเขต อบต.และค่าจา้งเหมาซ่อมแซม 12,650

2 อดุหนนุการไฟฟาูส่วนภมูภิาคอ้าเภอจตุัรัส เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการขยายไฟฟาูแรงต้่า ม.2 46,683.03 ตามขอ้บญัญติัฯ

เชื่อมต่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 บา้นหนองลุมพกุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

3 อดุหนนุการไฟฟาูส่วนภมูภิาคอ้าเภอจตุัรัส เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการขยายเขตระบบ ม.9 12,890.29 โอนต้ังจา่ยใหม่

จ้าหนา่ยไฟฟาูสาธารณะบา้นหนองตะครอง หมู่ที่ 9 

รวม 1.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเสน้ทางการคมนาคม  จ านวน  19 โครงการ   จ านวนเงิน 4,838,000 บาท
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รวม 1.2 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสาธารณปูโภค   จ านวน  3 โครงการ  จ านวนเงิน 82,198.32  บาท

1.   ยทุธศาสตร์   ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3   แนวทางการพัฒนา   การพฒันาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างฝายน้้าล้น ขนาดสันฝาย หมู่ที่ 10 198,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

บริเวณนานายเพชร หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ฝายยาว 25 เมตร สูง 3 เมตร

2 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นหว้ยล้าอนิทร์ เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างฝายน้้าล้น ขนาดสันฝาย หมู่ที่ 3 198,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

หมู่ที่ 3 บริเวณนานายค้ารณ กระตุดเงิน กว้าง 4 เมตร ฝายยาว 25 เมตร สูง 3 เมตร

พร้อมปาูยโครงการตามแบบมาตรฐาน

3 โครงการขดุลอกหว้ยโกรกลึก หมู่ที่ 4 เพื่อจา่ยเปน็ค่าขดุลอกล้าหว้ย หมู่ที่ 4 49,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

ขนาดยาว 70 เมตร ปากกว้างเฉล่ีย 25 เมตร 

กน้หว้ยกว้าง 23 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร

หรือปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกว่า 1,680 ลบ.ม.

4 โครงการขดุลอกแหล่งน้้าสาธารณะ เพื่อจา่ยเปน็ค่าขดุลอกแหล่งน้้าสาธาราณะ หมู่ที่ 6 148,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

 หมู่ที่ 6 บริเวณสระหนองสระ ยาว 72 เมตร กว้าง 52.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 ม.

หรือปริมาณดินขดุขนไมน่อ้ยกว่า 3,780 ลบ.ม.

5 โครงการขดุลอกสระหนองแดง หมู่ที่ 6 ขดุลอก ด้านที่ 1 ยาว 119 เมตร หมู่ที่ 6 435,000 จา่ยขาดเงินสะสม

ด้านที่ 2 ยาว 57 เมตร  ด้านที่ 3 ยาว 97 เมตร คร้ังที่ 1

ด้านที่ 4 ยาว 63 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร 

6 โครงการขดุลอกคลองหว้ยล้าอนิทร์ หมู่ที่ 5 กว้าง 20 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร ยาว 900 เมตร หมู่ที่ 5 494,000 จา่ยขาดเงินสะสม

คร้ังที่ 2

7 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ บริเวณถนนลูกรัง เดิมกว้าง 18 เมตร ยาว 340 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 10 467,000 จา่ยขาดเงินสะสม

ทางเขา้หมู่บา้น หมู่ 10 - หมู่ 3 เมตร ขดุลอกใหม ่กว้าง 18 เมตร ยาว 340 เมตร คร้ังที่ 3

ลึกเฉล่ีย 4.10 เมตร

โครงการที่ไดร้ับงบประมาณหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 

8 โครงการบรูณาการขดุลอกแหล่งน้้าในพื้นที่ รายละเอยีดตามแบบแปลนที่กองพนัทหารชา่งที5่1 หมู่ที่ 7 500,000 กองทพับก 

จงัหวัดชยัภมู ิงานขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ หมู่ที่ 7 ก้าหนด กรมการทหารชา่ง

ต้าบลหนองบวัโคก กองพนัทหารชา่งที่ 51

2.   ยทุธศาสตร์   ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนและแกไ้ขปญัหาความยากจน

2.1   แนวทางการพัฒนา    การส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชน พฒันาอาชพีและยกระดับรายได้

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการเศรษฐกจิชมุชนส่งเสริมกลุ่ม เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในโครงการฯ กลุ่มเกษตรกร 1,100,000 เงินอดุหนนุเฉพาะกจิฯ

อาชพีการเกษตร 11 หมู่บา้น

รวม 1.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือการเกษตร  จ านวน 8 โครงการ จ านวนเงิน 2,489,000  บาท

              รวม 1. ยทุธศาสตร์  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 30 โครงการ  จ านวนเงิน 7,409,598.32 บาท
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2 โครงการฝึกอบรมการท้าน้้ายาอเนกประสงค์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยอบรมการท้าน้้ายาอเนก- อบต. 25,875 เงินสนบัสนนุกองทนุ

ใหแ้กค่นพกิาร ประสงค์ ใหค้นพกิาร ส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชวีิตคนพกิาร

2.   ยทุธศาสตร์   ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนและแกไ้ขปญัหาความยากจน

2.2   แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมใหค้วามรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยทีางการเกษตร

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 เพื่อจดัซ้ือวัสดุที่เกี่ยวขอ้งกบังานเกษตร เพื่อจดัซ้ือวัสดุที่เกี่ยวขอ้งกบังานเกษตร อบต. 5,890 ตามขอ้บญัญติัฯ

ได้แก ่เคร่ืองมอืการเกษตร ปุ๋ย วัสดุพนัธุ์พชื 

ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกใบมดีตัดหญา้ และวัสดุอื่นๆ 

2 โครงการปอูงกนัโรคระบาดในสัตว์โคกระบอื แจกจา่ยวัคซีนปอูงกนัโรคปากเทา้เปื่อย ม.1-11  - สนง.ปศุสัตว์

ในโค- กระบอื ใหก้บัเกษตรกร อ้าเภอจตุัรัส

3 โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนยเ์รียนรู้ ศึกษาดูงาน อบจ. ขอรับการสนบัสนนุ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงฯ ศูนยส์าธิตและ นอกสถานที่ งบประมาณจาก อบจ.

ส่งเสริมงานศิลปชพีฯ

2.   ยทุธศาสตร์   ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนและแกไ้ขปญัหาความยากจน

2.3   แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการเรียนรู้ประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการรณรงค์ครัวเรือนปลอดอบายมขุ รณรงค์การปลอดอบายมขุ ในชมุชนทกุหมู่บา้น 11 หมู่บา้น  - 

2 สนบัสนนุกลุ่มธนาคารอาหารชมุชน สนบัสนนุกลุ่มอาชพีเล้ียงปลาในแหล่งน้้า 11 หมู่บา้น  - ขอรับการสนบัสนนุ

ภายในต้าบลหนองบวัโคก จาก สนง.ประมง

3 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืและเล้ียงสัตว์ ส่งเสริมใหท้กุครัวเรือนปลูกพชืสวนครัว 11 หมู่บา้น  - ขอรับการสนบัสนนุ

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และเล้ียงสัตว์บริโภค งบประมาณจาก อบจ.

3.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต

3.1   แนวทางการพัฒนา   การพฒันาการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการประชมุผู้ปกครอง เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในโครงการฯ ศูนย์พฒันา 400 ตามขอ้บญัญติัฯ

และจดัท้าแผนการศึกษา ประจ้าป ี2559 เด็กเล็ก ในเขต

อบต.หนองบัวโคก

2 โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการเพื่อพฒันา เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในโครงการฯ ศูนย์พฒันา   -

รวม 2.2 แนวทางการพัฒนา สง่เสริมใหค้วามรู้ทางดา้นวชิาการและเทคโนโลยทีางการเกษตร  จ านวน 3 โครงการ  จ านวนเงิน  5,890 บาท

รวม 2.3  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมการเรียนรู้ประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 3 โครงการ  จ านวนเงิน - บาท

รวม 2. ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนและแก้ไขปญัหาความยากจน  จ านวน 8 โครงการ  จ านวนเงิน 1,131,765 บาท

รวม 2.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ จ านวน 2 โครงการ  จ านวนเงิน 1,125,875  บาท
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การด้าเนนิงานการประกนัคุณภาพภายใน เด็กเล็ก ในเขต

ประจ้าป ี2559 อบต.หนองบัวโคก

3 โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ย เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พฒันา 321,400 ตามขอ้บญัญติัฯ

การบริหารสถานศึกษา กลางวันส้าหรับเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ในเขต โอนงบประมาณเพิ่มเต่ิม

อบต.หนองบัวโคก

4 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหก้บัเด็กนกัเรียน โรงเรียนในเขต 679,082 ตามขอ้บญัญติัฯ

ในโรงเรียน ระดับอนบุาล และระดับประถมศึกษา อบต.หนองบัวโคก

5 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหก้บัเด็กเล็กใน ศูนย์พฒันา 106,495 ตามขอ้บญัญติัฯ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ในเขต

อบต.หนองบัวโคก

6 จดัซ้ือวัสดุการศึกษา เปน็ค่าวัสดุการศึกษาส้าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันา 63,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

เชน่ หนงัสือเรียน สมดุ เอกสารประกอบการเรียน เด็กเล็ก ในเขต

การสอน อปุกรณ์การเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง อบต.หนองบัวโคก

7 จดัซ้ือโต๊ะ เกา้อี้รับประทานอาหาร เปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะ เกา้อี้ รับประทานอาหาร ศูนย์พฒันา 19,920 ตามขอ้บญัญติัฯ

ส้าหรับเด็กปฐมวัย ส้าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อใชใ้น เด็กเล็ก 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก

8 จดัซ้ือโต๊ะเรียน เกา้อี้ส้าหรับเด็กปฐมวัย เปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะเรียน เกา้อี้ ศูนย์พฒันา 19,920 ตามขอ้บญัญติัฯ

ส้าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใชใ้น เด็กเล็ก 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก

9 โครงการเดินสายไฟแรงต้่าของศูนย์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าเดินสายไฟแรงต้่าของศูนย์ ศูนย์พฒันา 42,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก เด็กเล็ก 

ความยาว 110 เมตร อบต.หนองบัวโคก

10 โครงการต่อเติมหลังคาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อจา่ยเปน็ค่ากอ่สร้างต่อเติมหลังคา ศูนย์พฒันา 57,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

 อบต.หนองบวัโคก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก เด็กเล็ก 

 พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 27 ตารางเมตร อบต.หนองบัวโคก

11 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกั เพื่อจา่ยเปน็ค่าวางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกั ศูนย์พฒันา 33,500 ตามขอ้บญัญติัฯ

บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขนาดยาว 66 ม. ทอ่ขนาด 0.30x1.00 ม. เด็กเล็ก 

อบต.หนองบวัโคก อบต.หนองบัวโคก

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

12 เงินอดุหนนุส่วนราชการ อดุหนนุโรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ, โรงเรียน โรงเรียนในเขต 1,588,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

บา้นทามจาน, โรงเรียนบา้นหนองโสน อบต.หนองบัวโคก

และ โรงเรียนบา้นโสกรวกหนองซึก   

เพื่อสนบัสนนุโครงการอาหารกลางวัน

13 โครงการเกษตรเพื่อชวีิต อดุหนนุโรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ โรงเรียนบ้าน 25,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

ประจ้าปกีารศึกษา 2559 เพื่อสนบัสนนุโครงการเกษตรเพื่อชวีิต หนองลุมพกุ

ประจ้าปกีารศึกษา 2559

 (ต่อยอดจากโครงการเดิม)
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14 โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรมการเรียนรู้ อดุหนนุโรงเรียนบา้นทามจาน เพื่อสนบัสนนุ โรงเรียน 20,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

เพื่อนอ้มน้าหลักเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรมการเรียนรู้ บ้านทามจาน

เพื่อนอ้มน้าหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

(ต่อยอดจากโครงการเดิม)

15 โครงการเกษตรน้้าหยด อดุหนโุรงเรียนบา้นหนองโสน  เพื่อสนบัสนนุ โรงเรียน 25,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

จากพลังงานทดแทน โครงการเกษตรน้้าหยดจากพลังงานทดแทน บ้านหนองโสน 

16 โครงการส่งเสริมการด้าเนนิการ อดุหนนุโรงเรียนบา้นโสกรวกหนองซึก โรงเรียน 25,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

ตามหลักปรัชเศรฐกจิพอเพยีง เพื่อสนบัสนนุโครงการส่งเสริมการด้าเนนิการ บ้านโสกรวก

ตามหลักปรัชเศรฐกจิพอเพยีง หนองซึก

17 จดัซ้ือพดัลมโคจรติดผนงัพร้อมติดต้ังใน จดัซ้ือพดัลมโคจรติดผนงั ขนาด 16 นิ้ว ศูนย์พฒันา 26,950 โอนต้ังจา่ยใหม่

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก พร้อมอปุกรณ์ติดต้ังครบชดุ จ้านวน 11 ชดุ เด็กเล็ก 

อบต.หนองบัวโคก

18 จดัซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จดัซ้ือเตียงปฐมพยาบาล ขนาด 3.5 ฟตุ พร้อม ศูนย์พฒันา 11,250 โอนต้ังจา่ยใหม่

ที่นอน หมอน ผ้าหม่ ผ้าคลุม จา้นวน 2 ชุด เด็กเล็ก 

อบต.หนองบัวโคก

19 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน ดังนี้ ศูนย์พฒันา 18,400 โอนต้ังจา่ยใหม่

1. ชั้นเกบ็ของ ขนาดกวา้ง 120 ซม. สูง 120 ซม. เด็กเล็ก 

 ลึก 40 ซม. จา้นวน 4 หลัง อบต.หนองบัวโคก

2. ชั้นเกบ็ของ ขนาดกวา้ง 80 ซม. สูง 170 ซม.

ลึก 40 ซม. จา้นวน 1 หลัง

3.ชั้นเกบ็ของ ขนาดยาว 200 ซม. สูง 90 ซม. 

ลึก 30 ซม. จา้นวน 1 หลัง

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

20 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงภายนอก ตกแต่งภายในใหม้สีภาพดีขึ้น ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  -

บา้นหนองลุมพกุ บ้านหนองลุมพกุ

21 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนของ จดัท้าส่ือการเรียนการสอน ในศูนยพ์ฒันาเล็ก ศูนย์พฒันา  - วัสดุส้านกังาน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ในเขต

อบต.หนองบัวโคก

22 โครงการรณรงค์ปอูงกนัฟนัผุในเด็กเล็ก ตรวจ คัดกรองฟนัในเด็กเล็ก แนะน้า การดูรักษาฟนั ศูนย์พฒันา  -

ในเด็กเล็ก เด็กเล็ก ในเขต

อบต.หนองบัวโคก
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23 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบัอาเซียนของ จดัท้าส่ือความรู้เกี่ยวกบัอาเซียน ในศูนยพ์ฒันาเล็ก ศูนย์พฒันา  -

เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ในเขต

อบต.หนองบัวโคก

24 โครงการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน อบต.หนองบวัโคก  -

อาเซียน

จ านวนเงิน 3,082,316 บาท

3.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต

3.2   แนวทางการพัฒนา    การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมประเพณีกวนขา้วทพิย์ ค่าใชจ้า่ยในโครงการฯ ได้แก ่ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ม.1 300 ตามขอ้บญัญติัฯ

ประจ้าป ี2559 และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

2 การจดักจิกรรมท้าบญุวันธรรมสวนะ สืบสวน จดักจิกรรมร่วมท้าบญุในวันพระ ในชว่งเขา้พรรษา ม.3  -

วัฒนธรรมประเพณีวิถไีทย ในเทศกาล โดยมกีารด้าเนนิการตามนโยบาย วัดหนองโสน

เขา้พรรษา "รากเหง้าวัฒนธรรมไทยนุ่งไทย นุ่งซ่ิน ทกุวันพระ" 

3 โครงการงานรัฐพธิี งานพธิีส้าคัญ ร่วมกจิกรรมงานรัฐพธิี งานพธิีส้าคัญ อ.จตุัรัส  -

ทางวัฒนธรรมประเพณี งานกาชาด ทางวัฒนธรรมประเพณี งานกาชาด จ.ชยัภมูิ

จ านวนเงิน 400 บาท

3.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต

3.3   แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมและสนบัสนนุกฬีาและนนัทนาการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการจดักจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม โรงเรียน 4 แห่ง  - 

ประจ้าป ี2559 วันเด็กแหง่ชาติ ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก

จ านวนเงิน  - บาท

 รวม 3.1  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษา  จ านวน 24 โครงการ 

 รวม 3.2  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม  จ านวน 3 โครงการ

รวม 3.3  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  จ านวน  1 โครงการ
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3.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต

3.4   แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกนั ม.1-11 87,606 ตามขอ้บญัญติัฯ

ในระดับทอ้งถิ่น สุขภาพ อบต.หนองบวัโคก โอนงบประมาณเพิ่มเติม

2 อดุหนนุศูนยส์าธาณสุขมลูฐาน เพื่อจา่ยสนบัสนนุส่งเสริมกจิกรรมของ ม.1-11 82,500 ตามขอ้บญัญติัฯ

ประจ้าหมู่บา้น  สาธารณสุขมลูฐานในต้าบลหนองบวัโคก 

3 โครงการปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้ประจ้าป ี2559 เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในปอูงกนัและควบคุมโรค ม.1-11 35,950 โอนต้ังจา่ยใหม่

พษิสุนขับา้ ได้แก ่การณรงค์ประชาสัมพนัธ์และการ

ด้าเนนิการอื่นๆ ที่เกี่ยวกบั การปอูงกนัและ

ควบคุมโรคฯ

4 โครงการณรงค์และปอูงกนัโรคไขเ้ลือดออก เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์ และ ม.1-11 59,950 งบ สปสช.

ในเขต อบต.หนองบวัโคก ปอูงกนัโรคไขเ้ลือดออก ได้แก ่การรณรงค์

 ประชาสัมพนัธ์ และการด้าเนนิการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกบัการปอูงกนัและควบคุมโรคฯ

5 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการดูแล เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมใหค้วามรู้ หอ้งประชมุ 21,700 งบ สปสช.

ผู้สูงอาย ุคนพกิาร และเด็กด้อยโอกาส แกผู้่สูงอาย ุคนพกิาร และเด็กด้อยโอกาส ในเขต อบต.

ต้าบลหนองบวัโคก 

6 โครงการปอูงกนัการต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในอบรมใหค้วามรู้กลุ่มสตรี ม.1-11 22,000 งบ สปสช.

และปอูงกนัการต้ังครรภซ้้์าในวัยรุ่น ที่มอีายรุะหว่าง 13-19 ป ีเพื่อปอูงกนัการต้ัง

ปงีบประมาณ 2559 ครรภก์อ่นวัยอนัควร

7 โครงการคัดกรองมะเร็ง เต้านม และ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท้าส่ือใหสุ้ขศึกษา ม.1-11 10,000 งบ สปสช.

มะเร็งปากมดลูก ปงีบประมาณ 2559 และประชาสัมพนัธ์เทคนคิการตรวจเฝูาระวังมะเร็ง

เต้านม และมะเร็งปากมดลูกในสตรี

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการอบรมการตรวจ ม.1-11 26,000 งบ สปสช.

เส่ียงโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง คัดกรอง ประชาชนกลุ่มเส่ียง มพีฤติกรรมสุขภาพ

หลอดเลือดหวัใจ และหลอดเลือดสมอง ที่ปลอดภยัจากโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง

ปงีบประมาณ 2559 หลอดเลือดหวัใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

9 โครงการตรวจสารเคมกี้าจดัศัตรูพชืใน เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยอบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร ม.1-11 25,000 งบ สปสช.

กลุ่มเส่ียงเกษตรกรและผู้บริโภค กลุ่มเส่ียง และการตรวจหาสารเคมกี้าจดัศัตรูพชืตก

ต้าบลหนองบวัโคก ปงีบประมาณ 2559 ค้างในเกษตรกร และผู้บริโภค 

10 โครงการคลินคิดูแลผู้ปวุยโรคเร้ือรังด้วย เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยการอบรมใหค้วามรู้ใหค้วามรู้ ม.1-11 13,100 งบ สปสช.

ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย ปงีบประมาณ 2559 เกี่ยวกบัการดูแลผู้ปวุยโรคเร้ือรัง

11 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านยาและ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยการด้าเนนิงานคุ้มครอง ม.1-11 10,000 งบ สปสช.
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ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่จ้าหนา่ยในร้านช้าใน ผู้บริโภค ด้านยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพที่จ้าหนา่ย

เขตต้าบลหนองบวัโคก ในร้านช้า

จ านวนเงิน 393,806 บาท

3.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต

3.5   แนวทางการพัฒนา     การพฒันาสังคม การจดัระเบยีบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการปอูงกนัอบุติัเหตุจราจร เปน็ค่าใชจ้า่ยในการปอูงกนัอบุติัเหตุจราจร ม.1-11 6,600 ตามขอ้บญัญติัฯ

ในชว่งเทศกาล  ในชว่งเทศกาลปใีหม ่และเทศกาลสงกรานต์

2 อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรีต้าบลหนองบวัโคก สนบัสนนุกจิกรรมวันสตรีสากล และกจิกรรมอื่นๆ อ้าเภอจตุัรัส 20,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

ของกลุ่มพฒันาสตรีต้าบลหนองบวัโคก

3 วัสดุอื่นๆ เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือกระจกโค้งจราจรถนน ม.6, ม.9 19,400 ตามขอ้บญัญติัฯ

ค่าจดัซ้ือกระจกโค้งจราจร ในเขต อบต.ที่เปน็จดุเส่ียงต่อการเกดิอบุติัเหตุจราจร

4 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ม.1-11 30,000 โอนต้ังจา่ยใหม่

ได้แก ่ถงัดับเพลิง ถงับอลดับเพลิง หวัฉดีดับเพลิง

สายน้้าดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงชนดิผงเคมแีหง้

ถงัฉดีน้้า และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเคร่ืองดับเพลิง

5 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้การเฝูาระวัง เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยอบรมใหค้วามรู้กลุ่มเด็ก อบต. 22,000 เงินสนบัสนนุ 

ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงใน เยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มครอบครัวในพื้นที่ สนง.พฒันาสังคมและ

ครอบครัว ประจ้าปงีบประมาณ 2559 ความมั่นคงของมนษุย์

จงัหวัดชยัภมูิ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยอบรมใหค้วามรู้การดูแล อบต. 22,400 เงินสนบัสนนุกองทนุ

คนพกิารใหแ้กค่นพกิารหรือผู้ดูแลคนพกิาร สุขภาพคนพกิาร ส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชวีิตคนพกิาร

7 โครงการสนบัสนนุเบี้ยยงัชพีผู้ปวุยเอดส์ เพื่อจา่ยเปน็เบี้ยยงัชพีชว่ย ผู้ปวุยเอดส์ 24,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

เหลือผู้ปวุยเอดส์ในเขต อบต. ในพื้นที่

8 โครงการสนบัสนนุเบี้ยยงัชพีใหก้บั เพื่อจา่ยใหก้บัผู้มสิีทธิได้รับ ผู้สูงอายุ 5,192,800 เงินอดุหนนุระบุ

ผู้สูงอายใุนเขต อบต. เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายใุนเขต อบต. ม.1-11 วัตถปุระสงค์

9 โครงการสนบัสนนุเบี้ยยงัชพีความพกิาร เพื่อจา่ยใหก้บัผู้มสิีทธิได้รับ ผู้พกิารใน 1,332,000 เงินอดุหนนุระบุ

เบี้ยยงัชพีผู้พกิารในเขต อบต. พื้นที่ วัตถปุระสงค์

10 โครงการสังคมสงเคราะหช์ว่ยเหลือ เพื่อจา่ยเงินเปน็ถงุยงัชพีผู้ประสบอทุกภยั  ม.2 4,400 ตามขอ้บญัญติัฯ

ผู้ประสบภยั ยากจน ด้อยโอกาส ในเขต อบต.

11 โครงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเขา้ใจ รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ใหก้บั ม.1-11 -

รวม 3.4  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมดา้นการสาธารณสขุ  จ านวน 11 โครงการ
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และปลูกฝังวินยัจราจร ประชาชนทั่วไป

12 โครงการส่งเสริมพฒันาการด้าเนนิงาน สนบัสนนุการจดัต้ังกองทนุสวัสดิการชมุชนในพื้นที่ ม.1-11 -

กองทนุสวัสดิการชมุชนต้าบลหนองบวัโคก

13 โครงการฝึกอบรมการปอูงกนัระงับอคัคีภยั จดัอบรมการปอูงกนัระงับอคัคีภยัและควบคุมไฟปาุ ม.1-11 50,000 เงินอดุหนนุระบุ

และควบคุมไฟปาุ ประจ้าป ี2559 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง วัตถปุระสงค์

3.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต

3.6   แนวทางการพัฒนา      การส่งเสริมและสนบัสนนุการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา ม. 1-11  -

ยาเสพติด เช่น การรณรงค์ต่อต้าน และการปอูงกนั

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ 

การแกไ้ขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน 

2 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในโครงการฯ เชน่ ค่ากรรมการ อบต. 80,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

อบต.หนองบวัโคก ประจ้าป ี2559 ตัดสิน ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล และค่าใชจ้า่ย

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

รวม 3.6 แนวทางการพัฒนา การสง่เสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ  จ านวน 2 โครงการ  จ านวนเงิน  80,000 บาท

4.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วม

4.1   แนวทางการพัฒนา    การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการประชาชนร่วมใจ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในโครงการ ได้แก ่ค่าวัสดุ ม. 1-11 9,890 ตามขอ้บญัญติัฯ

สร้างพื้นที่สีเขยีว ประจ้าป ี2559  ค่าปาูยโครงการ ค่าพนัธุ์กล้าไม ้ค่าเคร่ืองด่ืม

ค่าน้้าด่ืมฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวขอ้ง

2 โครงการปรับปรุงภมูทิศันแ์ละก้าจดัวัชพชืใน ปรับปรุงภมูทิศันแ์ละก้าจดัวัชพชืในที่สาธารณะ ม. 1-11  -

ที่สาธารณะและบริเวณสถานที่ส้าคัญ ในเกดิความสวยงามตามความเหมาะสม

จ านวนเงิน 9,890 บาท

4.   ยทุธศาสตร์   ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วม

4.2   แนวทางการพัฒนา   การบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏกิลู

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

 รวม 3.5 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสงัคม การจดัระเบยีบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  จ านวน 13 โครงการ  จ านวนเงิน 6,723,600 บาท

 รวม 3. ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและสง่เสริมคุณภาพชวีติ   จ านวน 54 โครงการ  จ านวนเงิน 10,280,122 บาท

รวม 4.1  แนวทางการพัฒนา การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 2 โครงการ
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1 ค่าจา้งเหมาบริการจดัเกบ็ขยะ เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาบริการจดัเกบ็ขยะ ม. 1-11 363,800 ตามขอ้บญัญติัฯ

ภายในเขต อบต.หนองบวัโคก ค่าจา้งเกบ็

ค่าธรรมเนยีมเกบ็ขยะ คนงานจดัเกบ็ขยะ 

คนงานขบัรถขยะ และอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง

2 โครงการจดัซ้ือถงัขยะ เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือถงัขยะ ม. 1-11 59,800 ตามขอ้บญัญติัฯ

ของ อบต.หนองบวัโคก 

3 โครงการปรับปรุงบอ่ขยะ จา้งเหมาฝังกลบบอ่ขยะ  ม.11 -

4 โครงการฝึกอบรมการจดัการขยะอยา่งถกู เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการอบรมในการคัดแยก หอ้งประชมุ 24,100 งบ สปสช.

สุขลักษณะโดยชมุชน ขยะอยา่งวิธี อบต.

จ านวนเงิน 447,700 บาท

รวม 4. ยทุธศาสตร์  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบมสีว่นร่วม จ านวน 6 โครงการ จ านวนเงิน  457, 590 บาท

5.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

5.1   แนวทางการพัฒนา    การพฒันาบคุลากร คุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิติังาน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการกจิกรรม 5 ส "หยบิกง่็าย หายกรู้็ การจดักจิกรรม 5 ส. ในหนว่ยงานทกุส่วนและกอง อบต.  -  

ดูงามตา"

2 โครงการศึกษาอบรมเพิ่มพนูความรู้ของ ค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบยีนการอบรม  อบต. 300,076 ตามขอ้บญัญติัฯ

บคุลากร หรือสัมนา ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป

ราชการ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พกั

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรม สัมมนา ของผู้บริหาร 

สมาชกิสภา บคุลากร อบต.หนองบวัโคก

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบกิจา่ย ประชมุชี้แจงเกี่ยวกบัการด้าเนนิการเบกิจา่ยเงิน อบต.  -

งบประมาณ ในส้านกัและกองต่างๆภายใน อบต.หนองบวัโคก

5.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

รวม 4.2   แนวทางการพัฒนา   การบริหารจดัการขยะและสิ่งปฏกูิล  จ านวน 4 โครงการ

 รวม 5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบคุลากร คุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิตังิาน  จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 300,076 บาท
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5.2   แนวทางการพัฒนา   การพฒันาการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาระบอบประชาธิปไตยและมส่ีวนร่วมตรวจสอบ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 อดุหนนุองค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นขาม เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด้าเนนิงานตาม ศูนยข์อ้มลูฯ 32,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสาร

การจดัซ้ือจดัจา้งของการบริหารส่วนต้าบล 

ระดับอ้าเภอและศูนยป์ระสานงาน อปท.

(ส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าเภอจตุัรัส) 

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

2 โครงการจดัท้าแผนพฒันาหมู่บา้น/ เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในโครงการฯ ได้แก ่ค่าวัสดุ ม.1-11 19,870 ตามขอ้บญัญติัฯ

แผนพฒันา อบต.หนองบวัโคก อปุกรณ์ ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุประชาคม 

ประจ้าป ี2559 ประชมุคณะกรรมการ ฯลฯ และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 

  - แผนพฒันาหมู่บา้น ที่เกี่ยวขอ้ง

  - แผนยทุธศาสตร์/แผนพฒันาสามปี

  - แผนด้าเนนิงาน

  - ติดตามประเมนิผล

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

3 โครงการจดัประชมุบรูณาการ การท้างาน เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุประจ้าเดือน อบต. 18,110 ตามขอ้บญัญติัฯ

ร่วมกนัระหว่างผู้น้าหมู่บา้นและส่วนราชการ ได้แก ่น้้าด่ืม วัสดุ อปุกรณ์ เอกสารต่างๆ 

กบัอบต.หนองบวัโคก ประจ้าป ี2559 และวัสดุอื่นที่เกี่ยวขอ้ง

4 โครงการณรงค์ออกเสียงประชามติรับร่าง จดัท้าปาูยรณรงค์ออกเสียงประชามติในการ ม.1-11  -

รัฐธรรมนญู รับร่างรัฐธรรมนญู

5 โครงการสนบัสนนุการด้าเนนิงานศูนยข์อ้มลู ปรับปรุงการด้าเนนิงานของศูนยข์อ้มลูขา่วสาร อบต.  -

ขา่วสารประจ้าอบต. และใหบ้ริการ ประจ้า อบต.เปน็ประจ้าและใหบ้ริการอนิเตอร์เนต็

อนิเตอร์เนต็ต้าบล

6 โครงการจดัท้ารายงานกจิกรรมประจ้าป ี จดัท้ารายงานกจิกรรมประจ้าป ี อบต.  -

ม.1-11

7 โครงการประชาสัมพนัธ์ด้านการจดัซ้ือจดัจา้ง ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์/แจง้ขา่วสารการจดัซ้ือ อบต.  -

จดัจา้งใหก้บัหมู่บา้น ม.1-11

จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงิน  69,980  บาท

5.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

5.3   แนวทางการพัฒนา   การพฒันาการพฒันารายได้ทอ้งถิ่นและการจดัเกบ็ภาษี

 รวม 5.2 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการสง่เสริมการมสีว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธปิไตยและมสีว่นร่วมตรวจสอบ 
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการจดัท้าแผนที่ภาษี เปน็ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการด้าเนนิงาน อบต. 349,205 ตามขอ้บญัญติัฯ

และทะเบยีนทรัพยสิ์น จดัท้าขอ้มลูแผนที่ภาษ/ีทะเบยีนทรัพยสิ์น โอนงบประมาณเพิ่มเติม

เพื่อน้าไปใชใ้นการเพิ่มศักยภาพในการจดัเกบ็รายได้

2 โครงการประสัมพนัธ์การจดัเกบ็ภาษโีรงเรือน จดัท้าปาูยประชาสัมพนัธ์การรณรงค์ในการช้าระ ม.1-11  -

และที่ดิน ภาษปีาูย ภาษบี้ารุงทอ้งที่ ประจ้าปี ภาษต่ีางๆ ได้แก ่ภาษโีรงเรือนและที่ดิน

ภาษปีาูย ภาษบี้ารุงทอ้งที่

3 โครงการบริการเต็มที่จดัเกบ็ภาษถีงึบา้น ออกบริการจดัเกบ็ภาษต่ีางๆ ถงึบา้น ในเขต อบต. ม.1-11  -

ประจ้าปี

5.   ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

5.4   แนวทางการพัฒนา   การพฒันาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการออกบริการ อบต.เคล่ือนที่ ค่าใชจ้า่ยในกจิกรรมออกบริการ ม.1-11 20,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

(อบต.พบประชาชน) ประจ้าป ี2559 อบต.เคล่ือนที่ ใหบ้ริการประชาชน

2 จดัซ้ือชดุโซฟารับแขก 1.เพื่อจดัซ้ือชดุรับแขก จ้านวน 1 ชดุ  อบต. 20,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

'-  ส้านกังานปลัด อบต. เพื่อรองรับการบริการประชาชนส้าหรับผู้บริหาร

2.เพื่อจดัซ้ือชดุโซฟารับแขก จ้านวน 1 ชดุ  อบต. 10,000 โอนงบประมาณเพิ่มเติม

เพื่อรองรับการบริการประชาชนในฝุายกจิการสภา

3 จดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 

-  ส้านกังานปลัด อบต.  จ้านวน 1 หลัง ใชใ้นการจดัเกบ็เอกสาร อบต. 6,500 ขอ้บญัญติัฯ

-  กองคลัง จ้านวน 4 หลัง อบต. 26,000 ขอ้บญัญติัฯ

-  ส่วนสวัสดิการสังคม จ้านวน 1 หลัง อบต. 6,500 ขอ้บญัญติัฯ

4 ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ อบต. หนองบวัโคก เพื่อจา่ยเปน็ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.  - -

อบต. หนองบวัโคก

5 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัค่าธรรมเนยีม อบต. 156,218.82 ตามขอ้บญัญติัฯ

เชา่พื้นที่เว็บไซต์ อบต.

6 โครงการจดัเกบ็ขอ้มลู จปฐ. จดัส้ารวจขอ้มลู จปฐ. ม.1-11 - -

ในเขต อบต.

7 ค่าท้าประกนัภยัรถยนต์ชั้น 3 เพื่อจา่ยเปน็ค่าท้าประกนัภยั อบต. 3,700 ตามขอ้บญัญติัฯ

รถยนต์ชั้น 3 ของ อบต.

รวม 5.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการพัฒนารายไดท้อ้งถ่ินและการจดัเก็บภาษี  จ านวน 3 โครงการ จ านวน 349,205  บาท



-40-

8 ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร อบต. 78,000 ตามขอ้บญัญติัฯ

 ของ อบต. หนองบวัโคก

9 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับ เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล อบต. 44,000 ขอ้บญัญติัฯ

งานประมวลผล แบบที่ 1 แบบที่ 1 (จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) โอนงบประมาณเพิ่มเติม

-  ส้านกังานปลัด อบต. จ้านวน 2 เคร่ือง 

10 จดัซ้ือสแกนเนอร์ ส้าหรับงาน เพือ่จดัซ้ือสแกนเนอร์ ส้าหรับงานเกบ็เอกสารทั่วไป อบต. 3,100 ขอ้บญัญติัฯ

เกบ็เอกสารทั่วไป จา้นวน 1 เคร่ือง

-  ส้านกังานปลัด อบต.

11 ค่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมนิผล เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจา้งองค์กรหรือสถาบนั อบต. 20,000 ขอ้บญัญติัฯ

หรือพฒันาระบบต่างๆ ซ่ึงมใิชเ่พื่อการจดัหา ส้ารวจ หรือ วิจยั ความพงึพอใจของประชาชน

หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดิน และ/หรือ ที่มารับบริการ ของ อบต.หนองบวัโคก

ส่ิงกอ่สร้าง

12 จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน เปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตบดิน จ้านวน 1 เคร่ือง อบต. 21,000 ขอ้บญัญติัฯ

 - กองชา่ง

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

13 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง

-  ส้านกังานปลัด อบต.  จ้านวน 1 เคร่ือง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทีียู อบต. 28,000 โอนต้ังจา่ยใหม่

-  กองคลัง จ้านวน 1 เคร่ือง อบต. 28,000 โอนต้ังจา่ยใหม่

14 โครงการ "เติมฝัน สานความคิด ใกล้ประชาชน" จดักจิกรรมออกบริการด้านต่างๆใหก้บัประชาชน  ม.1 -11  -

15 ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณ จา่ยเปน็ค่าตรวจสอบแนวเขตที่ ม.1-11  -

ประโยชน์ สาธารณประโยชน ์เปน็ค่ารังวัดค่าชี้แนวเขต

ค่าหลักเขต และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

16 โครงการปรับขยายเวลาการใหบ้ริการช้าระ ใหบ้ริการช้าระภาษแีละรับเงินในชว่งพกัเที่ยงและ อบต.  -

ภาษแีละบริการเบกิจา่ยเงินในชว่งเวลา วันหยดุราชการ

พกัเที่ยงและวันหยดุราชการ

17 โครงการบรูณาการร่วมกบัหนว่ยงานอื่นในการ ประชมุชี้แจงท้าความเขา้ใจในขั้นตอนการใหบ้ริการ อบต.  -

อ้านวยความสะดวกด้านการจดัเกบ็ภาษแีละ จดัเกบ็ภาษต่ีางๆ แกผู้่น้าชมุชน หนว่ยงานอื่น

ประชาสัมพนัธ์ ที่เกี่ยวขอ้ง

18 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ จดัซ้ือครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อใชใ้นงานราชการ อบต.  -

ในงานราชการ

จ านวนเงิน 471,018.82 บาทรวม 5.4  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสทิธภิาพงานบริการประชาชน จ านวน 18  โครงการ

 รวม 5. ยทุธศาสตร์  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ด ี จ านวน 31 โครงการ จ านวนเงิน 1,190,279.82  บาท
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ งบประมาณ แหลง่ที่มา

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ

1 โครงการบรูณาการขดุลอกแหล่งน้้าในพื้นที่ รายละเอยีดตามแบบแปลนที่กองพนัทหารชา่งที5่1 หมู่ที่ 7 500,000 กองทพับก 

จงัหวัดชยัภมู ิงานขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ หมู่ที่ 7 ก้าหนด กรมการทหารชา่ง

ต้าบลหนองบวัโคก กองพนัทหารชา่งที่ 51

2 โครงการฝึกอบรมการท้าน้้ายาอเนกประสงค์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยอบรมการท้าน้้ายาอเนก- อบต. 25,875 เงินสนบัสนนุกองทนุ

ใหแ้กค่นพกิาร ประสงค์ ใหค้นพกิาร ส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชวีิตคนพกิาร

3 โครงการปอูงกนัโรคระบาดในสัตว์โคกระบอื แจกจา่ยวัคซีนปอูงกนัโรคปากเทา้เปื่อย ม.1-11  - สนง.ปศุสัตว์

ในโค- กระบอื ใหก้บัเกษตรกร อ้าเภอจตุัรัส

4 โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนยเ์รียนรู้ ศึกษาดูงาน อบจ. ขอรับการสนบัสนนุ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงฯ ศูนยส์าธิตและ นอกสถานที่ งบประมาณจาก อบจ.

ส่งเสริมงานศิลปชพีฯ

5 สนบัสนนุกลุ่มธนาคารอาหารชมุชน สนบัสนนุกลุ่มอาชพีเล้ียงปลาในแหล่งน้้า 11 หมู่บา้น  - ขอรับการสนบัสนนุ

ภายในต้าบลหนองบวัโคก จาก สนง.ประมง

6 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืและเล้ียงสัตว์ ส่งเสริมใหท้กุครัวเรือนปลูกพชืสวนครัว 11 หมู่บา้น  - ขอรับการสนบัสนนุ

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และเล้ียงสัตว์บริโภค งบประมาณจาก อบจ.

7 โครงการฝึกอบรมการปอูงกนัระงับอคัคีภยั จดัอบรมการปอูงกนัระงับอคัคีภยัและควบคุมไฟปาุ ม.1-11 50,000 เงินอดุหนนุระบุ

และควบคุมไฟปาุ ประจ้าป ี2559 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง วัตถปุระสงค์

8 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้การเฝูาระวัง เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยอบรมใหค้วามรู้กลุ่มเด็ก อบต. 22,000 เงินสนบัสนนุ 

ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงใน เยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มครอบครัวในพื้นที่ สนง.พฒันาสังคมและ

ครอบครัว ประจ้าปงีบประมาณ 2559 ความมั่นคงของมนษุย์

จงัหวัดชยัภมูิ

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยอบรมใหค้วามรู้การดูแล อบต. 22,400 เงินสนบัสนนุกองทนุ

สรุปโครงการทีไ่ดร้ับงบประมาณหน่วยงานอ่ืนด าเนินการในพ้ืนที่
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คนพกิารใหแ้กค่นพกิารหรือผู้ดูแลคนพกิาร สุขภาพคนพกิาร ส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชวีิตคนพกิาร

สรุปแยกตามยทุธศาสตร์การพัฒนา ดงัน้ี

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 - รวมจ านวน 30 โครงการ  รวมจ านวนเงิน 7,409,598.32  บาท

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนและแก้ไขปญัหาความยากจน 

 - รวมจ านวน 8 โครงการ รวมจ านวนเงิน 1,131,765  บาท

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและสง่เสริมคุณภาพชวีติ 

 - รวมจ านวน 54 โครงการ   รวมจ านวนเงิน 10,280,122 บาท

ยทุธศาสตร์ที่ 4  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบมสีว่นร่วม 

 - รวมจ านวน 6 โครงการ รวมจ านวนเงิน   457,590  บาท

ยทุธศาสตร์ที่ 5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี

 - รวมจ านวน 31 โครงการ รวมจ านวเงิน 1,190,279.82  บาท

รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งสิ้น 129 โครงการ 

รวมจ านวนเงินที่ด าเนินการจริงทั้งสิ้น 20,469,355.14 บาท

620,275รวมงบประมาณที่หน่วยงานอ่ืนด าเนินการในพ้ืนที่ 
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