รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558)
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางถนน คสล.
1.1 กอสรางถนน คสล. ม.3
(ซอยบานนางพริ้ม เชือกโคกกรวด)
1.2 กอสรางถนน คสล. ม.5 (วัด)
(ซอยบานผล โดดสูงเนิน)
1.3 กอสรางถนน คสล. ม.4
(ตรงฟารมไกนางลําพึง-เชื่อม ม.4)
1.4 กอสรางถนนคสล. ม.6
(โนนกกมวง - ละลมหมอ)
1.5 กอสรางถนนคสล. ม.6
(ซอยขางศูนย ศสมช.บานโนนตะโก-กกไทร)
1.6 กอสรางถนน คสล. ม.3
(ถนนรอบชายทุง)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 150 x 0.10

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 60 x 0.15

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 220 x 0.15

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

5 x 0.15 x 4500

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 200

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 60

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
250,000
(อบต.)
95,000
(อบต.)

5,000,000
(อบจ.)

370,000
(อบต.)
5,000,000
(อบจ.)
450,000
(อบต.)
124,000
(อบต.)

5,000,000
(อบจ.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม
1.7 กอสรางถนน คสล. ม.3
(จากบานนายโมถึงรั้วโรงเรียน)
1.8 กอสรางถนน คสล. ม.3
(ขางบานนางนอย-เนียง)
1.9 กอสรางทางเทา ม.3
(จากหนาวัด - หนาโรงเรียน)
1.10 กอสรางถนน คสล. ม.4
(ซอยบานนางนกแกว ไชยวงศ)
1.11 กอสรางถนน คสล. ม.4
(ซอยโรงปุย)
1.12 กอสรางถนน คสล. ม.4
(ซอยบานนายพจน ผุยสูงเนิน)
1.13 กอสรางถนน คสล. ม.5
(ซอยบานนายชัยชาญ บุญแมน)
1.14 กอสรางถนน คสล. ม.6
(จากโนนกกมวง - ทํานบกกไขเนา)
1.15 กอสรางถนน คสล. ม.6
(จากโนนกกมวง - โนนศาลา)
1.16 กอสรางถนน คสล. ม.6
(ซอยบานนางรวน เชยสูงเนิน)

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 x 0.15 x 300

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

2.5 x 0.15 x 50

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับความปลอด
ภัยจากการสัญจรไปมา
เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

2 x 0.30 x 850
3.5 x 0.15 x 140

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

5 x 0.15 x 360

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 50

วัตถุประสงค

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 0.15 x 50

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 850

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 0.15 x 500

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 0.15 x 50

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
600,000
(อบต.)
62,500
(อบต.)
1,500,000
(อบต.)
270,000
(อบต.)
1,000,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)
110,000
(อบต.)
2,000,000
(อบต.)
750,000
(อบต.)
95,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ที่

2

โครงการ/กิจกรรม
1.17 กอสรางถนน คสล. ม.5
(เลียบคลองทํานบตาภู- กกไขเนา)
1.18 กอสรางถนน คสล. ม.5
(เลียบคลองทํานบตาภู- ทํานบแปดตา)
โครงการกอสรางถนนหินคลุก
2.1 กอสรางถนน หินคลุก ม.4
(ตรงฟารมไกนางลําพึง-เชื่อม ม.4)
2.2 กอสรางถนน หินคลุก ม.3
(เลียบคลองวังจาน - ทํานบตาภู- โนนกกมวง)
2.3 กอสรางถนน หินคลุก ม.3
(เลียบคลองวังจาน - ทํานบตาภู)
2.4 กอสรางถนนหินคลุก ม.3
(จากทํานบตะพู-ทํานบแปดตา)
2.5 ถนนหินคลุก.ม.3
(ซอยบานนายสําราญ วักขุนทด)
2.6 ถนนหินคลุก ม.4
(ซอยบานนายทองสุข นิลเพ็ชร)
2.7 ถนนหินคลุก ม.5
(ถนนเลียบคลองวังขาม)

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 x 860x0.15

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 620x0.15

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 220 x 0.15

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 2000

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 0.15 x 260

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 620 x 0.15

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3x30x0.15

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 0.15 x 200

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 0.15 x 1000

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
2,000,000
(อบต.)
1,500,000
(อบต.)
120,000
(อบต.)
1,500,000
(อบต.)
150,000
(อบต.)
450,000
(อบต.)
10,000
(อบต.)
40,000
(อบต.)
200,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ที่

3

โครงการ/กิจกรรม
2.8 ถนนหินคลุก ม.5
(ซ.บานนางอารมณ-นางเปรียว)
2.9 ถนนหินคลุก ม.4
(ซอยบานนางนกแกว ไชยวงศ)
2.10 ถนนหินคลุก ม.4
(รอบบอน้ําสาธารณะ 2 บอ)
2.11 กอสรางถนน หินคลุก ม.6
(โนนกกมวง - ละลมหมอ)
2.12 กอสรางถนน หินคลุก ม.6
(จากโนนกกมวง - โนนศาลา)
2.13 กอสรางถนน หินคลุก ม.6
(จากโนนกกมวง - ทํานบกกไขเนา)
2.14 กอสรางถนน หินคลุก ม.6
(จากโนนศาลา - เลียบทางรถไฟ)
โครงการกอสรางถนนลูกรัง
3.1 กอสรางถนน ลูกรัง ม.4
(ตรงฟารมไกนางลําพึง-เชื่อม ม.4)
3.2 กอสรางถนน ลูกรัง ม.3
(เลียบคลองวังจาน - ทํานบตาภู- โนนกกมวง)
3.3 กอสราง ถนน ลูกรัง ม.4
(ซอยบานนางนกแกว ไชยวงศ)
3.4 กอสรางถนนลูกรังเลียบคลอง ม.6
(กกไขเนาถึงคลองศาลา)

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 x 0.15 x 50

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3.5 x 0.15 x 140

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหราษฎร
ไดเปนสถานที่พักผอน ออกกําลังกาย
เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3.5 x 0.15 x 200

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 0.15 x 2000

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 850

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 2000

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 220 x 0.15

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 2000

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3.5 x 0.15 x 140

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

5 x 2,000 x 0.5

วัตถุประสงค

5 x 0.15 x 4500

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
25,000
(อบต.)
95,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)
500,000
500,000
500,000
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
1,000,000
(อบต.)
650,000
(อบต.)
1,000,000
(อบต.)
60,000
(อบต.)
650,000
(อบต.)
45,000
(อบต.)
200,000
(อบต.)

200,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ประชาชนมีสถานที่พักผอน
ออกกําลังกาย
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
200,000 ราษฎรไดรับความสะดวก
(อบต.) ในการสัญจรไปมา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม
3.5 กอสรางถนน ลูกรัง ม.3
(จากทํานบตะพู-ทํานบแปดตา)
3.6 กอสรางถนน ลูกรัง ม.4
(รอบบอน้ําสาธารณะ 2 บอ)
3.7 กอสรางถนนลูกรังเลียบคลอง ม.3
(คลองวัว)
3.8 กอสรางถนนลูกรังเลียบคลอง ม.3
(คลองวังฉิม หลัง อบต.ใหม)
3.9 กอสรางถนน ลูกรัง ม.6
(โนนกกมวง - ละลมหมอ)
3.10 กอสรางถนน ลูกรัง ม.6
(จากโนนกกมวง - โนนศาลา)
3.11 กอสรางถนน ลูกรัง ม.6
(จากโนนกกมวง - ทํานบกกไขเนา)
3.12 กอสรางถนน ลูกรัง ม.6
(จากโนนศาลา - เลียบทางรถไฟ)

4

วัตถุประสงค
เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 x 620 x 0.15

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหราษฎร
ไดเปนสถานที่พักผอน ออกกําลังกาย
เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3.5 x 0.15 x 200

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 400 x 0.2

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

5 x 0.15 x 4500

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

3 x 0.15 x 2000

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 850

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

4 x 0.15 x 2000

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

ระยะทาง 6,000 ม.

3 x 1,000 x 0.15

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
200,000
(อบต.)
50,000
(อบต.)
250,000
(อบต.)
95,000
(อบต.)
650,000
650,000
650,000
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
500,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
650,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนมีสถานที่พักผอน
ออกกําลังกาย
ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลาดยาง/คอนกรีต
ถนนหินคลุก/ถนนลูกรัง

4.1 ปรับปรุง/ซอมแซมผิวจราจรภายใน
หมูบาน ม.3-6

80,000
(อบต.)

80,000
(อบต.)

80,000 ราษฎรไดรับความสะดวก
(อบต.) ในการสัญจรไปมา

สวนโยธา

ที่

5

6

7

โครงการ/กิจกรรม
4.2 ขยายผิวจราจรสวนนางหลา - บล็อก
คอนเวิรดโนนกกมวง ม.6
โครงการกอสรางวางทอ/ราง ระบายน้ํา
5.1 กอสรางวางทอ/รางระบายน้ํา ม.3
(ถนนในหมูบาน ซอย 1 - 11)
5.2 กอสรางวางทอ/รางระบายน้ํา ม.4
(ถนนในหมูบาน ซอย 1 - 6)
5.4 กอสรางวางทอ/รางระบายน้ํา ม.5
(ถนนสายหลักรอบหมูบาน)
5.5 กอสรางวางทอ/รางระบายน้ํา ม.5
(ถนนในหมูบาน ซอย 1 - 10)
5.6 กอสรางวางทอ/รางระบายน้ํา ม.6
(ถนนในหมูบาน ซอย 1 - 7)
โครงการซอมแซม/บํารุงรักษาทอ/รองระบายน้ํา
6.1 ซอมแซม/บํารุงรักษาทอระบายน้ํา
ฝาทอระบายน้ํา ม.3-6
6.2 ปรับปรุงซอมแซมทอลอด ม.6
(นานายสง)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

เพื่อใหราษฎรสัญจรไปมาไดสะดวก

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

(อบต.)
เพื่อมีทางระบายน้ําปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน
เพื่อมีทางระบายน้ําปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน
เพื่อมีทางระบายน้ําปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน
เพื่อมีทางระบายน้ําปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน
เพื่อมีทางระบายน้ําปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน
เพื่อซอมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาทอ
ระบายน้ําใหสามารถใชงานไดปกติ
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร
ที่เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก

0.4 x 0.4 x 1,862
0.4 x 0.4 x 2,208
0.6 x 300 บอพัก 30 บอ
0.4 x 0.4 x 1,464
0.4 x 0.4 x 689

30 จุด
3x5x2

ผลที่คาดวาจะไดรับ

300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)

300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)

300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)
300,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000 ทอ/รางระบายน้ําสามารถใช
(อบต.) งานไดเปนปกติ
เกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร

มีทางระบายน้ําปองกันน้ํา
ทวมขังภายในหมูบาน
มีทางระบายน้ําปองกันน้ํา
ทวมขังภายในหมูบาน
มีทางระบายน้ําปองกันน้ํา
ทวมขังภายในหมูบาน
มีทางระบายน้ําปองกันน้ํา
ทวมขังภายในหมูบาน
มีทางระบายน้ําปองกันน้ํา
ทวมขังภายในหมูบาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก

โครงการกอสรางทางขามคลอง/บลอกคอนเวิรด/
ประตูเปด-ปดน้ํา

7.1 กอสรางบลอคคอนเวิรดพรอมประตู
ปด-เปดน้ํา (ทํานบตาสีมา) ม.4

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร
ที่เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก

12 x 5

300,000
(อบต.)

เกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร
เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก

สวนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม
7.2 กอสรางบลอกคอนเวิรด ม.3
(ตั้งแตสวนนางเฉลิมถึงทํานบตะภู)
7.3 กอสรางบลอกคอนเวิรด ม.5
(ทํานบวังขาม)
7.4 กอสรางบลอกคอนเวิรด ม.6
(ทํานบโนนกอก )
7.5 กอสรางบลอกคอนเวิรด ม.6
(กกไทร นานายเสริฐ เดสูงเนิน)

8

โครงการกอสรางรางตัว V จากทํานบตะภูถึงสระใต

9

โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา
9.1 ขุดลอกเหมืองสงน้ํา ม.3
(จากวังเสา ถึง เหมืองรวม)
9.2 ขุดลอกเหมืองสงน้ํา ม.4
(จากคลองจิก ถึง คลองกลาง)
9.3 ขุดลอกคลองสงน้ํา ม.3
(จากทํานบแปดตา ถึงสระใต (คลองวัว))
9.4 ขุดลอกคลองสงน้ํา ม.6
(ทํานบกกไขเนา-สามแยกคลองเหมืองกลาง)
9.5 ขุดลอกคลองสงน้ํา ม.6
(ทํานบลาว - ทํานบโนนกอก)

วัตถุประสงค
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร
ที่เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร
ที่เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร
ที่เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร
ที่เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก
เพื่อบํารุงรักษาทางน้ําใหสะดวก
สามารถมีน้ําใชอยางเพียงพอ
เพื่อบํารุงรักษาทางน้ําใหสะดวก
สามารถมีน้ําใชอยางเพียงพอ
เพื่อบํารุงรักษาทางน้ําใหสะดวก
สามารถมีน้ําใชอยางเพียงพอ
เพื่อบํารุงรักษาทางน้ําใหสะดวก
สามารถมีน้ําใชอยางเพียงพอ
เพื่อบํารุงรักษาทางน้ําใหสะดวก
สามารถมีน้ําใชอยางเพียงพอ
เพื่อบํารุงรักษาทางน้ําใหสะดวก
สามารถมีน้ําใชอยางเพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12 x 5
8x5x2
5x8x2
8x5x2
3 x 1,000

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
300,000
(อบต.)
350,000
(อบต.)
350,000
(อบต.)
350,000
(อบต.)
900,000
(อบต.)

ระยะทาง 2,000 ม.

200,000
(อบต.)
160,000
(อบต.)
200,000
(อบต.)

4 x 1 x 1,000
6 x 3.5 x 1,000
6 x 2 x 1500
5 x 2 x 300

450,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนโยธา

เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก

เกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร

สวนโยธา

เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก

เกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร

สวนโยธา

เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก

เกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตร

สวนโยธา

เพียงพอและสัญจรไปมาสะดวก

มีทางน้ําสะดวกและมี
น้ําใชอยางเพียงพอ

สวนโยธา

ปองกันลําคลองตื้นเขินและ
เกษตรกรมีแหลงน้ําเพียงพอ
ปองกันลําคลองตื้นเขินและ
เกษตรกรมีแหลงน้ําเพียงพอ

สวนโยธา

ปองกันลําคลองตื้นเขินและ

สวนโยธา

สวนโยธา

เกษตรกรมีแหลงน้ําเพียงพอ
ปองกันลําคลองตื้นเขินและ

สวนโยธา

เกษตรกรมีแหลงน้ําเพียงพอ

75,000 ปองกันลําคลองตื้นเขินและ
(อบต.) เกษตรกรมีแหลงน้ําเพียงพอ

สวนโยธา

แนวทางที่ 2 กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
1.1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะแรงต่ํา ม.3
(จากบานนายโม-รั้วโรงเรียน)

เพื่อใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ
อยางทั่วถึงครอบคลุม

300 ม.

1.3 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะแรงต่ํา ม.4
(ซอยโรงปุย)

เพื่อใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ
อยางทั่วถึงครอบคลุม

300 ม.

1.5 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะแรงต่ํา ม.6

เพื่อใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ

750 ม.

(นายถนอม,นายประหยัด,นายเจริญ,นายพงษ)

อยางทั่วถึงครอบคลุม

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

60,000 ประชาชนไดรับบริการ
(อบต.) ดานไฟฟาอยางทั่วถึง
ครอบคลุม
ประชาชนไดรับบริการ
ดานไฟฟาอยางทั่วถึง
ครอบคลุม

สวนโยธา

150,000

ประชาชนไดรับบริการ

สวนโยธา

(อบต.)

ดานไฟฟาอยางทั่วถึง

60,000
(อบต.)

สวนโยธา

ครอบคลุม
2

ปรับปรุง/ซอมแซม / ติดตั้งโคมไฟฟา

เพื่อใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ

สาธารณะ ม.3-6

อยางทั่วถึงครอบคลุม

250 จุด

62,500

62,500

62,500 ประชาชนไดรับบริการ

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ดานไฟฟาอยางทั่วถึง
ครอบคลุม

สวนโยธา

แนวทางที่ 3 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมูบาน
1.1 สนับสนุนขยายเขตการบริการ
ประปาหมูบาน ม.3-6
1.2 สนับสนุนการปรับปรุงวางทอ
เมนประปาใหมทั้งสาย
1.3 สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบํารุงรักษากิจการ
ประปาหมูบาน

วัตถุประสงค

เพื่อใหราษฎรมีน้ําอุปโภค บริโภค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

300 ม.

50,000 ราษฎรมีน้ําอุปโภค

อยางทั่วถึงและพอเพียง
เพื่อรองรับกับปริมาณการใชน้ําของ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนโยธา

(อบต.) บริโภคอยางทั่วถึงและ
เพียงพอ
ขนาดทอ 4 นิ้ว

1,050,000 ราษฎรมีน้ําอุปโภค

ประชาชนอยางทั่วถึงและพอเพียง
เพื่อจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ
ใหเปนไปดวยความถูกตอง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา

(อบจ.,อบต.) บริโภคอยางทั่วถึงและ
เพียงพอ
1 ครั้ง

15,000
(อบต.)

มีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ
ดวยความถูกตองยุติธรรม

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558)
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได ลดรายจาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการสงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย
1.1 สนับสนุนกิจกรรมแหลงการเรียนรูหรือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูเกษตร
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อินทรียรวมถึงการผลิตปุยอินทรีย
แบบอินทรีย รวมถึงการผลิตปุยอินทรีย
1.2 สงเสริมการบํารุงรักษาดิน
เพื่อสงเสริมการบํารุงรักษาดินของ
เกษตรกร
1.3 รณรงคและประชาสัมพันธใหเกษตรกร เพื่อรณรงคใหเกษตรกรใชปุยอินทรีย
ใชวิธีการเกษตรอินทรียแทนปุยวิทยาศาสตรแทนปุยวิทยาศาสตร
1.4 สงเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธพืช เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุม
และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
1.5 สงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
เพื่อสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
กลุมเมล็ดพันธขาว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

1 ครั้ง

10,000
(อบต.)

1 ครั้ง

5,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

2 ครั้ง

2,000
(อบต.)

1 แหง
1 ครั้ง

5,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เกษตรกรมีทักษะและไดรับ
การพัฒนารายไดมากขึ้น
เพิ่มรายไดลดรายจาย
เกษตรกรมีความรูในการ
บํารุงรักษาดิน
2000 เกษตรกรหันมาใชปุยอินทรีย
(อบต.) แทนปุยวิทยาศาสตร
เกษตรกรมีการรวมกลุม
และผลผลิตมีคุณภาพ
5,000 กลุมเกษตรกรไดรับการ
(อบต.) สงเสริม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

แนวทางที่ 2 เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการเสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุมอาชีพ
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
ของประชาชนและกลุมอาชีพ
อาชีพของประชาชนและกลุมอาชีพ
1.2 สงเสริมศูนยการเรียนรู ศูนยฝกอาชีพ เพื่อใหมีศูนยการเรียนรู ศูนยฝกอาชีพ
และศูนยสาธิตการตลาด
และศูนยสาธิตทางการตลาด
1.3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
กลุมอาชีพ (ศึกษาดูงาน)
และกลุมอาชีพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 หมู

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

20,000
(อบต.)

1 ศูนย
1 ครั้ง

200,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)
10,000
(อบต.)
200,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

20,000 ประชาชนและกลุมอาชีพได สํานักปลัด
(อบต.) รับการสนับสนุน
มีศูนยการเรียนรูและศูนย
สํานักปลัด
สาธิตทางการตลาด
200,000 กลุมอาชีพไดรับความรูทักษะ สํานักปลัด
(อบต.) ประสบการณในการประกอบ
อาชีพสงผลใหชุมชนเขมแข็ง

1.4 สงเสริมการจัดตั้งสหกรณสัตวเลี้ยง

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของประชาชนและกลุมอาชีพ

1 ครั้ง

5,000

ประชาชนและกลุมอาชีพได

(อบต.)

รับการสนับสนุน

สํานักปลัด

แนวทางที่ 3 สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการเสริมสรางความตระหนักแกผู
ประกอบการและผูบริโภค
1.1 จัดฝกอบรมผูประกอบการรานคาในพื้นที่ เพื่อฝกอบรมผูประกอบการรานคา
ใหรูถึงสิทธิความคุมครองผูบริโภค
1.2 รณรงคและประชาสัมพันธถึงสิทธิของ เพื่อใหประชาชนหรือผูบริโภครูถึงสิทธิ
ผูบริโภค
ของผูบริโภค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

1 ครั้ง

5,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)

2 ครั้ง

2,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูประกอบการรานคามีจิต
สํานึกความรับผิดชอบ
ประชาชนหรือผูบริโภครูถึง
สิทธิของผูบริโภค

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แนวทางที่ 4 สงเสริมประชาชน/ครัวเรือนในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
1

2
3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการสงเสริมและสนับสนุนประชาชน/
ครัวเรือนในการประกอบอาชีพ
1.1 รณรงคและสงเสริมใหประชาชนรูจัก เพื่อรณรงคและสงเสริมใหประชาชน
เก็บออม
รูจกั เก็บออม
1.2 สงเสริมสนับสนุนจัดตั้งธนาคารหมูบาน เพื่อสนับสนุนจัดตั้งธนาคารหมูบาน
ใหประชาชนรูจักเก็บออม
1.3 รณรงคและสงเสริมใหครัวเรือนจัดทําบัญชีเพื่อรณรงคและสงเสริมใหประชาชน
ครัวเรือนลดรายจาย
มีบัญชีครัวเรือนเพื่อลดรายจาย
1.4 รณรงคและสงเสริมใหครัวเรือนปลูกผัก เพื่อรณรงคและสงเสริมใหประชาชน
สวนครัวปลอดสารพิษ
ลดรายจายพึ่งตนเองได
รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนดําเนิน เพื่อรณรงคและสงเสริมใหประชาชน
ชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญา
ทองถิ่น
3.1 จัดกิจกรรมเพื่อถายทอดวัฒนธรรม
เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนรูจัก
ภูมิปญญาทองถิ่น
หวงแหนและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

1,000
(อบต.)

1,000
(อบต.)

2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
4,000
(อบต.)

2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
4,000
(อบต.)

1,000
(อบต.)
50,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
4,000
(อบต.)

3,000
(อบต.)

3,000
(อบต.)

3,000 ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการ
(อบต.) สืบทอดสูชนรุนหลัง

1 แหง
4 หมูบาน
4 หมูบาน
2 ครั้ง

1 ครั้ง
.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนรูจักเก็บออม

สํานักปลัด

ประชาชนรูจักเก็บออม

สํานักปลัด

ประชาชนมีบัญชีครัวเรือน
ในการดํารงชีพ
ประชาชนสามารถลดรายจาย
พึ่งตนเองได
ประชาชนรูจักดําเนินชีวิต
ตามแนวพระราชดําริ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558)
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดานการสังคมสงเคราะห สวัสดิการชุมชน
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการสังคมสงเคราะห

1.1 สนับสนุนเงินสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ผูดอย โอกาส ผูปวยเอดส
และผูปวยเอดส ที่ขาดผูเลี้ยงดู มีเงิน
เพื่อเลี้ยงชีพ
1.2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ผูพิการ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูพิการและผูดอย
และดอยโอกาสดานการประกอบอาชีพ โอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การสรางงาน
1.3 สนับสนุนกองทุนชวยเหลือผูติดเชื้อ HIV เพื่อสนับสนุนกองทุนผูติดเชื้อ HIV
ใหมีศักยภาพในการใหบริการ
1.4 รณรงคและสงเสริมครอบครัวอบอุน
เพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมี
(โครงการสายใยรัก) และการปฏิบัติดูแลผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความอบอุน

ผูสูงอายุ 172 คน
ผูพิการฯ 36 คน
ผูปวยเอดส 5 คน
1 ครั้ง

1,278,000
(อุดหนุน.)
5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)

5,000 ผูพิการและผูดอยโอกาส
(อบต.) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

1 ครั้ง

5,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

สํานักปลัด

1 ครั้ง

1,278,000 1,278,000 ผูที่ไดรับเงินสงเคราะห
(อุดหนุน.) (อุดหนุน.) ชวยเหลือในเบื้องตน

กองทุนมีศักยภาพในการ
ใหบริการผูติดเชื้อ
กองทุนมีศักยภาพในการ
ใหบริการผูติดเชื้อ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แนวทางที่ 2 การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการสงเสริมและพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
1.1 จัดอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก เพื่อปลุกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และ
เยาวชน ประชาชนในทองถิ่น
ประชาชนในทองถิ่นใหมีคุณธรรมและ
จริยธรรม

1 ครั้ง

35,000
(อบต.)

35,000
(อบต.)

35,000 เด็ก เยาวชนประชาชนและ
(อบต.) ในทองถิ่นมีจิตสํานึกใน
คุณธรรมและจริยธรรม

ศึกษาฯ

1.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดอนุรักษ

1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000 ประชาชนไดอนุรักษ

ศึกษาฯ

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ประเพณีใหคงอยูสืบไป

50,000

50,000

50,000 ประชาชนไดอนุรักษ

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ประเพณีใหคงอยูสืบไป

30,000

30,000

30,000 ประชาชนไดอนุรักษ

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ประเพณีใหคงอยูสืบไป

5,000

5,000

5,000

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ประเพณีใหคงอยูสืบไป

20,000

20,000

20,000 ประชาชนไดอนุรักษ

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ประเพณีใหคงอยูสืบไป

ทองถิ่นในวันสงกรานต

ประเพณีไทยวันสงกรานต

1.3 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดอนุรักษ
ทองถิ่นในวันเขาพรรษา - ออกพรรษา

ประเพณีไทย

1.4 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดอนุรักษ
ทองถิ่นประเพณีลอยกระทง

2 ครั้ง
1 ครั้ง

ประเพณีไทยวันลอยกระทง

1.5 สงเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน

1 ครั้ง

ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เห็นความสําคัญในพุทธศาสนา
1.6 บรรพชาหมูภาคฤดูรอนสําหรับเด็กเยาวชนเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
เปนผูใหญที่ดีในอนาคต

1 ครั้ง

ประชาชนไดอนุรักษ

ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ

แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา
1.1 จัดตั้งศูนยเรียนรูสําหรับประชาชน
(ศูนยอินเทอรเน็ต และหองสมุดประชาชน)
1.2 สงเสริมเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตมีฐานะ
ยากจน

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีแหลงเรียนรู
ศึกษาคนควาขอมูลขาวสารตางๆ
สงเสริมสนับสนุนทุนยังชีพใหแก นักเรียน
ที่เรียนดี แตมีฐานะยากจน เพื่อชวยลดภาระ
คาใชจายของผูปกครอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

1 ศูนย

200,000
(อบต.)
25,000

50 คน

25,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

200,000 ประชาชนไดมีแหลงเรียนรู
(อบต.) ขอมูลขาวสาร
25,000 เด็กที่ขาดแคลนมีทุน
สนับสนุนดานการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ

เพิ่มขึ้น

1.3 สงเสริมวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียน
สงเสริมใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มีความรู
2 ครั้ง
50,000
50,000
50,000 นักเรียน/นักศึกษามีความรู ความ
การสอนสารสนเทศ
ความเขาใจในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) เขาใจในการเรียนรูมากขึ้น
1.4 สงเสริมและพัฒนาความรู ทักษะบุคลากร เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
1 ครั้ง
10,000
10,000
10,000 บุคลากรทางการศึกษาไดรับ
ทางการศึกษา
การศึกษา (ฝกอบรม)
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) การสงเสริมพัฒนา
1.5 สงเสริมโครงการอาหารเสริม (นม)
เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน
ร.ร. บานสลักใด
506,000
506,000
506,000 เด็กนักเรียนทุกคนไดรับ
อาหารเสริม(นม) อยางทั่วถึง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. (เงินอุดหนุน.) (เงินอุดหนุน.) (เงินอุดหนุน.) ประทานอาหารเสริม (นม)
1.6 สงเสริมสนับสนุนโครงการอาหาร
เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน
ร.ร. บานสลักใด
500,000
500,000
500,000 เด็กนักเรียนทุกคนไดรับ
กลางวัน
อาหารกลางวัน อยางทั่วถึง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. (อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ประทานอาหารกลางวัน
1.7 สงเสริมการเรียนรูของเด็กศูนยพัฒนา เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
4 ครั้ง
20,000
20,000
20,000 เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
เด็กเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) เด็กเล็กมีคุณภาพสมวัย
1.8 จัดหาที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับรูขอมูล
4 จุด
20,000
20,000
20,000 ประชาชนไดรับการสงเสริม
ขาวสารบานเมืองอยางทั่วถึง
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ใหรบั รูขอมูลขาวสาร

ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.9 การเสริมสรางครอบครัวอบอุน
เพื่อเสริมครอบครัวอบอุนแกเด็กอนุบาล
2 ครั้ง
(ประชุม ปฐมนิเทศผูปกครอง)
3 ขวบ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
1.10 จัดหาน้ําดิ่มใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดหาน้ําดื่มที่สะอาดสําหรับเด็ก
จํานวน 40 คน
อนุบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
1.11 จัดซื้อวัสดุการศึกษา
เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับเด็กอนุบาล
2 ครั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
1.12 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสําหรับ
2 ครั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
1.13 จัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทานสําหรับเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กอนุบาล
2 ตัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
1.14 สนับสนุนการมีงานทําของเด็กนักเรียน เพื่อใหเด็กนักเรียนมีรายไดในชวง
2 ครั้ง
ใหมีรายไดชวงปดภาคเรียน
ปดภาคเรียน
1.15 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา เพื่อใหเด็ก เยาวชน และผูปกครองจัด
5 กิจกรรม
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
กิจกรรม
1.16 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อกอสรางอาคารฯ ขยายโอกาสทางการ
1 แหง
อบต.กุดจิก
ศึกษาใหกับเด็กเยาวชนในพื้นที่
1.17 จัดซื้อที่ดิน
เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ
9 ไร
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
8,000
8,000
8,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
3,000
3,000
3,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
48,000
48,000
48,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
15,000
15,000
15,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
5,000
5,000
5,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
20,000
20,000
20,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
30,000
30,000
30,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
800,000
(อบต.)
3,800,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เด็กเยาวชนไดมีโอกาสเรียน
ตอเพิ่มมากขึ้น
เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีน้ําดื่มที่สะอาด
เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีน้ําดื่มที่สะอาด
เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
มีของใชที่จําเปน
เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
มีพัฒนาการที่ดี
เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
มีของใชที่จําเปน
เด็ก เยาวชน และผูปกครอง
ไดทํากิจกรรมรวมกัน
มีอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่มีคุณภาพ
สามารถรองรับภารกิจถาย
โอนจากสวนราชการอื่นๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ

แนวทางที่ 4 การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสงเสริมและพัฒนาดานสุขภาพและอนามัย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.1 การบริการดูแลดานสุขภาพผูสูงอายุ เด็ก
ผูพิการ และผูขาดโอกาส
1.2 สงเสริมการสรางกลุมสรางเสริมสุขภาพ
(กลุมเตนแอโรบิก) ม.3 - 6
1.3 สงเสริมและรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา
1.4 สงเสริมการตรวจสุขภาพของประชาชน
(อนามัย, รพ.เคลื่อนที่)

เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดูแลดาน
สุขภาพหรือไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมดาน
สุขภาพอนามัย
เพื่อรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก
และโรคพิษสุนัขบา
เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป

200 คน

1.5 สงเสริมอนามัยแมและเด็ก

เพื่อใหเปนการสงเสริมอนามัยแมและเด็ก

1 ครั้ง

1 กลุม
2 ครั้ง
1 ครั้ง

(โครงการสายใยรัก)
1.6 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมดาน
สุขภาพอนามัย

1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผูสูงอายุ เด็ก ผูพิการและขาด

สํานักปลัด

20,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)
60,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)
60,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)
60,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

5,000

5,000

5,000

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ในการตรวจสุขภาพ

90,000

90,000

90,000 ประชาชนไดรับการสงเสริม

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ดานสุขภาพอนามัย

โอกาสไดรับการดูแลดานสุขภาพ

ประชาชนไดรับการสงเสริม
ดานสุขภาพอนามัย
ประชาชนไดรับการควบคุม
และปองกันโรคติดตอ
ประชาชนไดรับการสงเสริม
ในการตรวจสุขภาพ

สํานักปลัด

ประชาชนไดรับการสงเสริม

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม
1.7 ปรับปรุงสระน้ําสาธารณะเพื่อเปนที่
ออกกําลังกายของประชาชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมดาน

4 แหง

สุขภาพอนามัย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

400,000

50,000

50,000 ประชาชนมีสถานที่ออก

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) กําลังกาย

แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสิ่งเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการสงเสริมและพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ

1.1 กอสรางสนามกีฬา ม.6
เพื่อจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายสําหรับ
(บริเวณที่สาธารณะโนนกกมวง)
ประชาชน
1.2 สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาหมูบาน สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนได
เลนกีฬาออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬา สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนได
ระดับตําบล (อบต.คัพ)
แขงขันกีฬาในระดับใหญขึ้น
1.4 สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณกีฬา แกหมูบาน สงเสริมใหประชาชนไดมีวัสดุอุปกรณกีฬา
ไวออกกําลังกายในหมูบาน

20 x 0.15 x 40
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

400,000
(อบต.)
40,000
(อบต.)
30,000
(อบต.)
40,000
(อบต.)

40,000
(อบต.)
30,000
(อบต.)
40,000
(อบต.)

40,000
(อบต.)
30,000
(อบต.)
40,000
(อบต.)

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกาย
ประชาชนไดรับการสงเสริม
ใหออกกําลังกาย
ประชาชนไดรับการสงเสริม
ใหออกกําลังกาย
ประชาชนไดรับการสงเสริม
ใหออกกําลังกาย

สวนโยธา
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนมีการ
1 ครั้ง
มีการรวมกลุมใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมกลุมและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2556
2557
2558
10,000
10,000
10,000 เด็ก เยาวชน มีการรวมกลุม
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

1.6 จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อใหเด็ก เยาวชน

3,000

3,000

3,000

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ในการตรวจสุขภาพ

3,000
(อบต.)

3,000
(อบต.)

3,000 ประชาชนไดรับการสงเสริม
(อบต.) ในการตรวจสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนได

1 ครั้ง

และประชาชนเห็นคุณคาในการเลนกีฬาและออกกําลังกายตระหนักถึงสุขภาพอนามัย

1.7 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกผูที่ทํา เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเห็นความ
ชื่อเสียง ใหการสนับสนุน ดานการกีฬา สําคัญของการกีฬา

1 ครั้ง

ประชาชนไดรับการสงเสริม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ

แนวทางที่ 6 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

สนับสนุนการจัดประเพณีกินเขาค่ํา

2

โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและ
การจัดงานประเพณีในทองถิ่น

วัตถุประสงค
สงเสริมการจัดประเพณีกินเขาค่ําของดี
เมืองสูงเนิน
เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและ
การจัดงานประเพณีในทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
30,000
30,000
30,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
5,000
5,000
5,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประเพณีกินเขาค่ําไดรับการ
สงเสริมใหคงอยูสืบไป
ประเพณีกินเขาค่ําไดรับการ
สงเสริมใหคงอยูสืบไป

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ศึกษาฯ
ศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558)
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
1.1 รณรงคประชาสัมพันธและปองกัน
มลภาวะทางเสียง
1.2 จัดอบรมผูประกอบการปศุสัตวในการ
ปองกันและกําจัดมลพิษทางอากาศ
1.3 รณรงคและประชาสัมพันธการลดสภาวะ
โลกรอน สงเสริมการใชพลังงานทดแทน
1.4 รณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว)
1.5 รณรงค ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชน
ลดมลภาวะทางเสียง
เพื่อฝกอบรมผูประกอบการใหมีจิตสํานึก
ในการปองกันมลพิษทางอากาศ
เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชน
ปองกันและตระหนักถึงสภาวะโลกรอน
เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชน

2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง

แหลงน้ํา(ปลูกหญาแฝกและอนุรักษพันธุสัตวน้ํา) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษพันธุสัตวน้ํา

1.6 ปรับปรุงซอมแซมบอน้ําสาธารณะ ม.4,5,6 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหนาอยู
ประชาชนมีสถานที่พักผอนหยอนกาย

4 แหง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

2,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)

2,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)

2,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
ปองกันมลภาวะทางเสียง
ผูประกอบการมีจิตสํานึกใน
การปองกันมลพิษทางอากาศ
ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
ปองกันสภาวะโลกรอน
ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มีสภาพแวดลอมที่นาอยู

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สวนโยธา

แนวทางที่ 2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ใหผูประกอบการและผูบริโภค
1.1 รณรงคใหผูประกอบการตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
1.2 รณรงคและประชาสัมพันธถึงพฤติกรรม
ของผูบริโภคตอสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหผูประกอบ
การตระหนักตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม
เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหผูบริโภค
ตระหนักตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม

1 ครั้ง
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)

2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)

2,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูประกอบการมีจิตสํานึก
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ผูบริโภคมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
และรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
1.1 จัดหาที่กําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพและ
ไมมีมลพิษตอสิ่งแวดลอม
1.2 รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ในการกําจัดขยะมูลฝอย
1.3 จัดหารถจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

เพื่อจัดหาที่กําจัดขยะที่มีคุณภาพรักษา
สิ่งแวดลอม
เพื่อรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ในการกําจัดขยะมูลฝอย

1 แหง

300,000
(อบต.)
50,000
(อบต.)

เพื่อจัดหารถจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ

1 คัน

วัตถุประสงค

2 ครั้ง

50,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

มีที่กําจัดขยะที่มีมาตรฐาน
และรักษาสิ่งแวดลอม
50,000 มีที่กําจัดขยะที่มีมาตรฐาน
(อบต.) และรักษาสิ่งแวดลอม
1,500,000 มีรถจัดเก็บขยะที่มี

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

(อบต.) ประสิทธิภาพ
1.4 รณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดน้ําเสีย เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดน้ํา
ของชุมชน
1.5 รณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัด
คัดแยกขยะมูลฝอย
1.6 จัดหาถังขยะเพื่อคัดแยกขยะใหกับ
ชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย

1 ครั้ง

เสียของชุมชน
เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดคัด

1 ครั้ง

แยกขยะมูลฝอย
เพื่อจัดหาถังขยะใหกับชุมชนในการกําจัด
คัดแยกขยะมูลฝอย

1 ครั้ง

2,000

2,000

2,000

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) กําจัดน้ําเสีย

2,000

2,000

2,000

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) กําจัดคัดแยกขยะมูลฝอย

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

200,000

50,000 ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

(อบต.)

(อบต.) กําจัดคัดแยกขยะมูลฝอย

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558)
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ 1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1.1 ฝกอบรมหนึ่งทีมกูชีพกูภัย
1.2 โครงการถนนสีขาว

วัตถุประสงค

เพื่อฝกอบรมหรือฝกทบทวนใหทีมกูชีพ
กูภัยสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ

10 คน

เพื่อฝกอบรมใหเด็ก เยาวชนและประชาชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน

ไดรูจักกฎจราจร
1.4 ใหบริการรถรับสงผูปวย/ฉุกเฉิน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหบริการรับสงผูปวยฉุกเฉินในพื้นที่
ใหสามารถไปถึงสถานพยาบาลอยางทันทวงที

เด็กและเยาวชน
1 คัน

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

50,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ทีมกูชีพกูภัยสามารถปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เด็ก เยาวชนและประชนได
มีความรูเรื่องกฎจราจร
สามารถบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนได

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ที่
2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
2.1 ตั้งจุดใหบริการและรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อตั้งจุดใหบริการและรณรงคดานความ
ขับขี่ปลอดภัยดานการจราจรชวงเทศกาล

2 ครั้ง

ปลอดภัยในการใชรถใชถนนในชวงเทศกาล

2.2 จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑในการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันภัย
และสงเสริมการปองกันภัย
2.3 จัดทําลูกระนาด ม.3,4,5,6
เพือ่ เปนจุดชลอความเร็วลดการเกิด
อุบัติเหตุและสภาวะทางเสียง
2.4 ติดตั้งกระจกโคงตรงโคงอันตราย
เพื่อเปนจุดเตือนหรือจุดสังเกตุในการ
ทุกจุดพรอมปายสัญญาณจราจร ม.3,4,5,6 ปองกันอุบัติเหตุ

2 ครั้ง
50 จุด
กระจก 8 จุด
ปาย 10 จุด

30,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)
80,000
(อบต.)
50,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)

ปองกันหรือชวยลดอุบัติเหตุ
ในพื้นที่
มีวัสดุ/อุปกรณในการปองกัน
ภัย
สามารถปองกันการเกิด
อุบัติเหตุและสภาวะทางเสียง
50,000 สามารถปองกันการเกิด
(อบต.) อุบัติเหตุ

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

แนวทางที่ 2 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานความมั่นคงและความปลอดภัยโดยสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อพปร .)
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในดานความมั่นคงและปลอดภัย
1.1 ฝกทบทวนอาสาสมัครชวยเหลือ
เพื่อปองกันและตรวจสอบดูแลชุมชน
ตรวจสอบดูแลชุมชนและสังคม(อส.ตร.) ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ปลอดภัย
1.2 ฝกทบทวนอาสาสมัครชวยเหลือ

เพื่อปองกันและตรวจสอบดูแลชุมชน

ตรวจสอบดูแลชุมชนและสังคม (อปพร.)

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ปลอดภัย

1.3 ติดตั้งตูยามรักษาความปลอดภัยและ

เพื่อปองกันและตรวจสอบดูแลชุมชน

ความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

1 ครั้ง

50,000
(อบต.)

1 ครั้ง
4 หมู

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

50,000 ชุมชนมีความสงบ เรียบรอย
(อบต.) ประชาชนรูสึกปลอดภัย

สวนโยธา

70,000

70,000 ชุมชนมีความสงบ เรียบรอย

สวนโยธา

(อบต.)

(อบต.) ประชาชนรูสึกปลอดภัย
40,000

ชุมชนมีความสงบ เรียบรอย

(อบต.)

ประชาชนรูสึกปลอดภัย

สวนโยธา

แนวทางที่ 3 การรณรงคและสงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง ปลอดอบายมุข
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
รณรงคและสงเสริมใหชุมชนปลอดอบายมุข

วัตถุประสงค
เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธให
ชุมชนปลอดอบายมุข

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2556
2557
2558
5,000
5,000
5,000 ชุมชนสงบ สันติ ปราศจาก
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) การพนันและอบายมุข

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แนวทางที่ 4 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1.1 รณรงคใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
เฝาระวังปองกันยาเสพติดในพื้นที่
1.2 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด
1.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยปฏิบัติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แกไขปญหายาเสพติด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อรณรงค/ฝกอบรมใหเด็ก เยาวชน
ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด

1 ครั้ง

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000 เด็ก เยาวชน ตระหนักพิษภัย
(อบต.) ของยาเสพติดไมเขาไปยุงเกี่ยว

สํานักปลัด

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใชเวลาวางให

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000 ประชาชนรูจักใชเวลาวางให

สํานักปลัด

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) เกิดประโยชนไมของเกี่ยวยาเสพติด

30,000

30,000

30,000 ชุมชนเขมแข็ง มีการปองกัน

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ภัยจากยาเสพติด

30,000

30,000

30,000 ชุมชนเขมแข็ง มีการปองกัน

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ภัยจากยาเสพติด

เปนประโยชนไมของเกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯ

1 ครั้ง

การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดหมูบาน(ศตส.ม.)
1.4 สนับสนุนกิจกรรมในการปองกันและ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

เพื่อสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการ
กิจกรรม

2 ครั้ง

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แนวทางที่ 5 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม
รณรงค และสงเสริมประชาธิปไตย ให
ประชาชนรูถึงสิทธิ หนาที่
ฝกอบรมสงเสริมใหประชาชนไดรูถึงสิทธิ
หนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย
ฝกอบรมสงเสริมใหประชาชนไดรูถึงสิทธิ
ตาม พ.ร.บ ขอมูลขาวสารฯ พ.ศ.2540

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนรูถึงสิทธิและหนาที่
ตามระบอบประชาธิปไตย
เพื่อใหประชาชนรูถึงสิทธิและหนาที่
ตามระบอบประชาธิปไตย
เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีความรู
ความเขาในเกี่ยวกับ พร.บ.ฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
2,000
2,000
2,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
10,000
10,000
(อบต.)
(อบต.)
7,000
7,000
7,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ประชาชนรูถึงสิทธิและหนาที่ สํานักปลัด
ตามระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนรูถึงสิทธิและหนาที่ สํานักปลัด
ตามระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนมีความรูความ
สํานักปลัด
เขาใจใน พ.ร.บ.ฯ
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558)
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐและสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงานดานตางๆ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย
ภาครัฐและสวนราชการอื่นๆ
1.1 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาด
กิ่งกาชาด อ.สูงเนิน
อ.สูงเนินในการปฏิบัติงานเพื่อสังคม
1.2 สนับสนุนการจัดงานพิธี รัฐพิธี อ.สูงเนิน เพื่อสงเสริมการจัดงานพิธี รัฐพิธีใน
อ.สูงเนินในวันสําคัญตางๆ
1.3 กอสราง/ซอมแซมบานผูยากไร
(บานเทิดไทย)

เพื่อใหประชาชนที่ยากจน ยากไร
ไดมีที่อยูอาศัยที่มั่นคงถาวร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ครั้ง
1 ครั้ง
4 หมู

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กิ่งกาชาด อ.สูงเนินสามารถ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

5,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

สํานักปลัด

การจัดงานพิธี รัฐพิธีเปนไป
ดวยความเรียบรอย

สํานักปลัด

80,000

80,000

80,000 ประชาชนไดรับการสงเสริม

สํานักปลัด

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ในการตรวจสุขภาพ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนา
1.1 การจัดประชุมประชาคมหมูบาน/เวทีแลก เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทและ
เปลี่ยน
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
1.2 ฝกอบรมใหความรูแกประชาคมทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรูและ
ใหทราบถึงบทบาทและการมีสวนรวม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
1.3 สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานและองคกเพืร ่อสงเสริมและสนับสนุนหนวยงาน
ทุกภาคสวนในการสงเสริมการมีสวนรวม และองคกรทุกภาคสวนในการสงเสริม
ของประชาชน

การมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

10,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนไดมีบทบาทและ
มีสวนรวมในการพัฒนา
ประชาชนไดมีมีความรูและ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

เขาใจในกระบวนการมีสวนรวม

ประชาชนไดมีมีความรูและ
เขาใจในกระบวนการมี
สวนรวม

สํานักปลัด

แนวทางที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีองคกร
1.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ-ครุภัณฑในการพัฒนา เพื่อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑเพื่อพัฒนาระบบ
ระบบเทคโนโลยีใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
โครงการสงเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
2.1 เสริมสรางทักษะ ความรู แกบุคลากร เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะ ความรู

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1 ครั้ง

100,000
(อบต.)

100,000
(อบต.)

100,000 มีระบบเทคโนโลยีที่มีขีด
(อบต.) ความสามารถในการพัฒนา

บุคลากร อบต.

100,000
(อบต.)
200,000
(อบต.)

100,000
(อบต.)
200,000
(อบต.)

100,000
(อบต.)
200,000
(อบต.)

บุคลากรมีทักษะความรูสามารถ ทุกสวน
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีทักษะความรูความ สํานักปลัด
สามารถปฏิบัติงานใน
ทองถิ่นไดมีประสิทธิภาพ

200,000
(อบต.)
50,000
(อบต.)

200,000
(อบต.)
50,000
(อบต.)

200,000
(อบต.)
50,000
(อบต.)

มีระบบเทคโนโลยีที่มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
อาคารสํานักงานมีภูมิทัศน
ที่ดีและสะดวกแกผูรับบริการ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.2 ฝกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ ความรูเพื่อสงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน คณะผูบริหาร,สมาชิกสภา.
แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา ผูนําชุมชนและ
ทองถิ่นมีทักษะ ความรูความสามารถ ผูนําชุมชน,บุคลากร อบต.
บุคลากรเพื่อเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง ในการพัฒนาทองถิ่น
3

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ทุกสวน

โครงการพัฒนาองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

3.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ-ครุภัณฑใหมีขีดความ เพื่อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑเพื่อพัฒนาระบบ
สามารถในการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงาน
ใหมีความสะดวกแกผูเขารับบริการ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

ทุกสวน
สํานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3.3 กอสรางอาคารเก็บพัสดุเอนกประสงค

เพื่อใชสําหรับเก็บพัสดุสํานักงาน

3.4 กอสรางตอเติมอาคารสํานักงาน

เพื่อกอสรางตอเติมอาคารสํานักงานให

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 แหง
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
150,000
(อบต.)
500,000

มีอาคารเก็บพัสดุเปนสัดสวน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนโยธา

อาคารสํานักงานมีความ

สวนโยธา

(อบต.)

ความเหมาะสมตอการบริการ

มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3.5 กอสรางโรงจอดรถยนตและรถจักยานยนต เพื่อใหมีที่จอดรถเปนสัดสวนและสะดวก
ตอผูเขารับบริการ
3.6 กอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัเพืย่อใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมีขีดความสามารถ

1 แหง
1 แหง

100,000
(อบต.)
200,000
(อบต.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

มีสถานที่จอดรถเปนสัดสวน

สวนโยธา

อาคารสํานักงานมีความ
ความเหมาะสมตอการบริการ

สวนโยธา

แนวทางที่ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบบริการประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของประชาชน

1.1 ติดตั้งศูนยประชาสัมพันธ (ไรสาย)

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารใหประชาชนอยางทั่วถึง
1.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการ
ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน

10 จุด

1.3 จัดหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน

1 ครั้ง

(โครงการ อบต.พบประชาชน)

เพื่อจัดหนวยเคลื่อนที่อํานวยความ
สะดวกในใหบริการประชาชน

1.4 ติดตั้งปายประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ
ประจําหมูบาน

1 ครั้ง

ขอมูลขาวสารใหประชาชนอยางทั่วถึง

1.5 จัดทําปายชื่อองคการบริหารสวนตําบลกุดจิกเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
พรอมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาอาคาร และหนวยงานอื่นในการเขารับบริการ

200,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)

50,000 ประชาชนสามารถรับรูขอมูล สํานักปลัด
(อบต.) ขาวสารไดอยางทั่วถึง
20,000 การปฏิบัติราชการสามารถ
สํานักปลัด
(อบต.) ตอบสนองตอความตองการของประชาชน

45,000

45,000

45,000 สามารถอํานวยความสะดวก

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.) ใหประชาชนอยางทั่วถึง

4 x 1.2 x 2.4

90,000

ประชาชนสามารถรับรูขอมูล

4 ปาย

(อบต.)

ขาวสารไดอยางทั่วถึง

1 ปาย

100,000

สามารถอํานวยความสะดวก

(อบต.)

แกประชาชนและหนวยงานอื่น

สํานักปลัด
คลัง
สํานักปลัด
สํานักปลัด

แนวทางที่ 5 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ที่
1
2

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใหบานเรือนนาอยู เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาดเรียบรอย
1 ครั้ง
(บํารุงรักษาในสวนที่มีอยูใหดีขึ้น)
นาอยู
โครงการการวางผังเมือง (อบต.)/ผังเมืองรวมจังหวัเพืด ่อจัดวางผังเมืองใหมีความเปน
6.35 ตร.กม
นครราชสีมา
ระเบียบเรียบรอย นาอยู
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
10,000
10,000
10,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
180,000
180,000
180,000
(สนับสนุน) (สนับสนุน) (สนับสนุน)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
บานเรือน/ชุมชนมีความ
เปนระเบียบสะอาดนาอยู
ชุมชนมีผังเมืองคอยกํากับ
ดูแลใหเปนระเบียบนาอยู

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

