
แบบ ผ.02
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 

 
 



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก ทีข่อรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงนิอุดหนุน

1 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เพือ่ขยายเขตประปา ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 30,000 30,000 30,000 30,000 ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง การประปา

อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ และอ้าเภอจัตุรัส ให้ทัว่ถึงทุกครัวเรือน ให้เข้าถึงทุกครัวเรือน ม.1 - ม.11 ใช้อยา่งเพียงพอ ส่วนภูมิภาค

ใน ม.1 - ม.11 อ.บ้าเหน็จณรงค์

และ อ.จัตุรัส

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก ทีข่อรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงนิอุดหนุน

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้า

อ าเภอจัตุรัส ให้ทัว่ถึงทุกครัวเรือน ให้เข้าถึงทุกครัวเรือน ม.1 - ม.11 ใช้อยา่งเพียงพอ ส่วนภูมิภาค

ใน ม.1 - ม.11 อ าเภอจัตุรัส

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก ทีข่อรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงนิอุดหนุน

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพือ่ให้เด็กได้รับ จัดซ้ือนมให้กับเด็ก 170,000 170,000 170,000 170,000 เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ ศพด.หนองลุมพุก

(นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สารอาหารครบถ้วน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ได้รับอาหารเสริม (นม) สมบูรณ์ แข็งแรง ศพด.อบต.หนองบัวโคก

ตามวยั ครบ 100%

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั เพือ่ให้เด็กได้รับ จัดซ้ืออาหาร 470,000 470,000 470,000 470,000 เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ ศพด.หนองลุมพุก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สารอาหารครบถ้วน กลางวนัให้กับเด็ก ได้รับอาหารเสริม (นม) สมบูรณ์ แข็งแรง ศพด.อบต.หนองบัวโคก

ตามวยั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ครบ 100%

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพือ่ให้เด็กได้รับ จัดซ้ือนมให้กับ 900,000 900,000 900,000 900,000 เด็กนักเรียนได้รับนม เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ - รร.บ้านหนองลุมพุก

(นม) โรงเรียน สารอาหารครบถ้วน เด็กนักเรียน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์ แข็งแรง - รร.บ้านหนองโสน

ตามวยั - รร.บ้านทามจาน

- รร.บ้านโสกรวกหนองซึก

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั เพือ่ให้เด็กได้รับ สนับสนุนงบ 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ - รร.บ้านหนองลุมพุก

โรงเรียน สารอาหารครบถ้วน ประมาณ จัดหา อาหารกลางวนั สมบูรณ์ แข็งแรง - รร.บ้านหนองโสน

ตามวยั อาหารกลางวนั ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ - รร.บ้านทามจาน

ให้กับเด็กนักเรียน - รร.บ้านโสกรวกหนองซึก

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก ทีข่อรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงนิอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

5 โครงการสนันสนุนการด าเนินงาน เพือ่ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 สนับสนุน การศึกษานอกระบบ กองการศึกษาฯ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน

ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนต าบล นอกระบบให้มี ของนักศึกษา ส่ือการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา ต าบลหนองบัวโคก

หนองบัวโคก ประสิทธภิาพ จ านวน 10,000 บาท

6 โครงการส่งเสริมการด าเนินการ เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ อุดหนุนโรงเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 โรงเรียนบ้านโสกรวก โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านโสกรวก

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านโสกรวก หนองซึก มีแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หนองซึก

พอเพียง หนองซึก ทางเศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน 1 แห่ง

7 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพือ่ให้นักเรียนฝึก อุดหนุนโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร.ร.บ้านทามจาน มีแหล่ง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้าน

การเรียนรู้เพือ่น้อมน าหลัก ทักษะชีวติเศรษฐกิจ บ้านทามจาน เรียนรู้ทางเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทามจาน

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง พอเพียง จ านวน 1 แห่ง

(ต่อยอดจากโครงการเดิม)

8 โครงการเกษตรน้ าหยดจาก เพือ่ให้นักเรียนได้ อุดหนุนโรงเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 ร.ร.บ้านหนองโสน มีแหล่ง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้าน

พลังงานทดแทน เรียนรู้เร่ืองการใช้ บ้านหนองโสน เรียนรู้ทางเศรษฐกิจ หนองโสน

พลังงานทดแทน พอเพียง จ านวน 1 แห่ง



แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก ทีข่อรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงนิอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

9 โครงการเกษตรเพือ่ชีวติ จัดกิจกรรมการเรียน อุดหนุนโรงเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 ร.ร.บ้านหนองลุมพุก มี โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้าน

ประจ าปีการศึกษา 2559 การสอนงานอาชีพ บ้านหนองลุมพุก แหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจ ในการงานอาชีพ หนองลุมพุก

(ต่อยอดจากโครงการเดิม) และเทคโนโลยแีก่ พอเพียง จ านวน 1 แห่ง

นักเรียน

รวม 9 โครงการ - - 3,245,000 3,245,000 3,245,000 3,245,000 - - - -



แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.4 แผนงาน สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก ทีข่อรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงนิอุดหนุน

1 อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการ สนับสนุน 120,000 120,000 120,000 120,000 ด าเนินกิจกรรม ประชาชนได้รับบริการ - งานสาธารณสุข อบต. กองทุนหลัก

ในระดับท้องถิน่ อบต.หนองบัวโคก ด าเนินงาน งบประมาณ ตามโครงการ สาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง - สถานีอนามัย ประกันสุขภาพ

ตามโครงการ ส าหรับด าเนินการ ครบ 100% เฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับท้องถิน่

หนองบัวโคก

2 สนับสนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุข เพือ่สนับสนุนการ พัฒนาศูนย ์ศสมช. 82,500 82,500 82,500 82,500 การด าเนินกิจกรรม พัฒนากิจกรรมของ - งานสาธารณสุข อบต. ศูนย ์ศสมช.

มูลฐานต าบลหนองบัวโคก ด าเนินงาน 11 หมูบ่้าน ตามโครงการ อสม.ให้มีประสิทธภิาพ - สถานีอนามัย 11 หมูบ่้าน

ของ อสม. ครบ 100% เฉลิมพระเกียรติฯ

หนองบัวโคก

รวม 2 โครงการ - - 202,500 202,500 202,500 202,500 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.5.3 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก ทีข่อรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงนิอุดหนุน

1 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสา ส่งเสริมให้สตรีมี สนับสนุนงบประมาณใน 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มสตรีเข้าร่วม กลุ่มสตรีมีบทบาท และ กองสวสัดิการฯ กลุ่มอาสา

พัฒนาสตรีต าบลหนองบัวโคก บทบาทในการ การจัดกิจกรรมของกลุ่มฯ กิจกรรมร้อยละ 80 มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิน่ พัฒนาสตรี

พัฒนาท้องถิน่ ต.หนองบัวโคก

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 



แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  8  การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

   5.2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก ทีข่อรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงนิอุดหนุน

1 อุดหนุนโครงการเพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่เป็นศูนยร์วมข้อมูล อุดหนุน อปท. ทีรั่บผิดชอบ 32,000 32,000 32,000 32,000 ไม่มีข้อร้องเรียน อปท.มีสถานทีส่ าหรับ ส านักงานปลัด อปท.ทีรั่บผิดชอบ

ศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ข่าวสารของ อปท. เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ เกีย่วกับงานจัดซ้ือ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในการด าเนินการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอจัตุรัส ด าเนินงานในศูนยฯ์ จัดจ้าง ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตามโครงการฯ

ระดับอ าเภอ

รวม 1 โครงการ - - 32,000 32,000 32,000 32,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง


