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ส่วนที ่ 4 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 
   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารราชการตามหลัก 
การบริหารบ้านเมืองที่ด ี

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

ทุกหน่วยงาน 

      
2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การเสริมสร้างความสามารถ 
ทางเศรษฐกิจและบรรเทา 
ปัญหาความยากจน 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 

ทุกหน่วยงาน 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์และพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุอย่าง 
ยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ส านักงานปลัด 
 

ทุกหน่วยงาน 

  
 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด ทุกหน่วยงาน 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกหน่วยงาน 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างสังคมให้มีคณุภาพ 
ชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่าง 
มีความสุข 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ทุกหน่วยงาน 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด ทุกหน่วยงาน 

   แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง 

ทุกหน่วยงาน 

  
 
 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด/ 
กองช่าง 

ทุกหน่วยงาน 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 7  น้ าแก้จน ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง 
 

ทุกหน่วยงาน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครงการ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองทีด่ี 

          

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 48 195,000 51 934,100 50 705,000 49 695,000 198 2,529,100 
    2.2 แผนงานการศึกษา - - - 129,900 - 151,700 - - - 281,600 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - 662,000 - 662,000 
           

รวม 48 195,000 51 1,064,000 50 856,700 49 1,357,000 198 3,472,700 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปญัหาความยากจน 

          

    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 5 145,000 1 20,000 3 80,000 10 265,000 
           

รวม 1 20,000 5 145,000 1 20,000 3 80,000 10 265,000 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรกัษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
ให้เกดิความสมดุลอย่างยั่งยืน 

          

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 30,000 1 30,000 2 530,000 1 30,000 5 620,000 
    4.2 แผนงานการเกษตร 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000 
           

รวม 3 70,000 3 70,000 4 570,000 3 70,000 13 780,000 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕. ยุทธศาสตร์การการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

          

    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12 1,912,000 22 15,777,000 10 917,000 5 2,014,000 49 20,620,000 
           

รวม 12 1,912,000 22 15,777,000 10 917,000 5 2,014,000 49 20,620,000 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๖. ยุทธศาสตร์การสรา้งสังคม
ให้มีคุณภาพชีวติทีด่ีและอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข 

          

    6.1 แผนงานการศึกษา 1 15,000 - - 2 600,000 - - 3 615,000 
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 17,000 2 317,000 1 17,000 2 217,000 6 568,000 
    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 2 60,000 - - - - 2 60,000 
    6.4 แผนงานสาธารณสุข 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 
           

รวม 3 232,000 5 577,000 4 817,000 3 417,000 15 2,043,000 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๗. ยุทธศาสตรน์้ าแกจ้น           
    7.1 แผนงานการเกษตร 4 5,215,000 3 900,000 1 100,000 2 560,000 10 6,775,000 
           

รวม 4 5,215,000 3 900,000 1 100,000 2 560,000 10 6,775,000 
รวมทั้งสิ้น 71 7,644,000 89 18,533,000 70 3,280,700 65 5,498,000 295 33,955,700 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)  เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๒.   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารบ้านเมืองทีด่ี 
       ๒.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 

เพื่อให้มีส านักงานท่ี
สวยงาม ปลอดภัย 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน  
-ทาสี พร้อมเดินระบบ
สายไฟอาคารส านักงาน 

- - - 500,000 การปรับปรุง
อาคารส านักงาน
ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

มีส านักงานท่ี
สวยงาม ปลอดภัย
ส าหรับการใช้งาน 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมป้าย
ส านักงานด้านหน้า 

เพื่อให้ป้ายส านักงาน
ด้านหน้าอยู่ในสภาพดี
ไม่ช ารุดเสียหาย และ
สวยงาม 

ซ่อมแซมป้ายส านักงาน
ด้านหน้าท่ีช ารุด  
หลุดลอก 

- 200,000 - - ป้ายส านักงาน
ด้านหน้า 
ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 100 

มีป้ายส านักงาน 
ท่ีสวยงาม ไม่ช ารุด
เสียหาย 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมอาคาร 
ส านักงาน 

เพื่ออาคารส านักงาน
อยู่ในสภาพดีมีความ
ปลอดภัยไม่ช ารุดทรุด
โทรม 

ซ่อมแซมอาคาร 
ส านักงาน ท่ีทรุดโทรม 

- - 300,000 - มีอาคาร
ส านักงานท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย  
ร้อยละ 100 

มีอาคารส านักงาน
ท่ีได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์
งานต่างๆของอบต.
หรือหน่วยงานอื่นให้
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ บริเวณสี่
แยก จ านวน 2 ป้าย 
ขนาด 4x6 เมตร 

- 200,000 - - ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ท่ี
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิม         
พระเกียรติ 

เพื่อส าหรับประดับ
ตกแต่งในการเฉลิม 
พระเกียรติของราชวงศ์
ให้สวยงาม 
สมพระเกียรติ 

ก่อสร้างซุ้มเฉลิม         
พระเกียรติ   
จ านวน 1 ซุ้ม บริเวณ
ถนนในต าบลกระโทก 

- 100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน 
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจในระดับ 
ท่ีดีมาก  

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างบิ้วท์อิน 
ส าหรับเก็บเอกสาร 

เพื่อไว้ส าหรับเก็บ
เอกสารให้หมวดหมู่ 
เป็บระบบระเบียบ
เรียบร้อย  

ก่อสร้างบิ้วท์อิน  
ในอาคารเก็บพัสดุ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 200,000 - มีบ้ิวท์อินท่ีได้
มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

สามารถจัดเก็บเป็น
ระบบระเบียบ 
สะดวกรวดเร็ว 
ในการค้นหา 

กองช่าง 

7 โครงการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์กรมี
ความรู้ความเข้าในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม  และ
จริยธรรม 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรของ
องค์กรมีความ 
รู้ ความเข้าใจใน
เรื่องหลักธรรม
มาภิบาล
คุณธรรมและ
จริยธรรม  
ร้อยละ  50 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์กร 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องหลักธรรมมา 
ภิบาลคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร   
สมาชิกสภา และพนักงาน 
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกระโทก 

เพื่อเป็นการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา  พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก  
จ านวน 45 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประเมินความ 
พึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน ต้อง 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา  พนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทกเกิดจิตส านึก
ท่ีดีในการต่อต้าน 
การทุจริต 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2561 อบต.กระโทก    
 

-6- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

9 โครงการเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์  สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติ  วัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

เพื่อปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก ให้มีจิต
สาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา  พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก จ านวน 
45 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโทก 
มีจิตสาธารณะและ
เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่อาสา
ต้านทุจริต 

เพื่ออบรมและจัดค่าย
ให้เยาวชนและ
ประชาชน ในเขตต าบล
กระโทก  ให้มีความรู้
และความเข้าใจด้าน
สิทธิและหน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนูญ 

เยาวชนและประชาชน 
ในเขตต าบลกระโทก  
จ านวน 100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนและ
ประชาชนใน
เขตต าบลกระ
โทก มีความรู้
และความรู้
เข้าใจ เรื่อง
สิทธิหน้าท่ีของ
ตนเองตาม
รัฐธรรมนูญ 
เพื่อป้องกัน
การทุจริต
คอร์รัปชั่น 
ร้อยละ 100 
 

เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
ต าบลกระโทก มี
ความรู้และความรู้
เข้าใจ เรื่องสิทธิ
หน้าท่ีของตนเอง
ตามรัฐธรรมนูญ 
เพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

11 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

ประชาชนในเขตอบต.
กระโทกและผู้ที่มา
ติดต่อราชการกับอบต.
กระโทก 

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนได้รับ
การบริการได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและ
ถูกต้อง   
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับ 
การบริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ระดับ
ความส าเร็จของ
เกษตรกรสมัคร
ใจเข้าร่วม
โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อ
สนอง
พระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สนองพระราชด าริ  ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และน ากลับไป
ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการ กิจกรรม "อบรมให้
ความรู้ตามพ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.2540" 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตระหนักถึง
ความส าคัญของการมี
คุณธรรม  จริยธรรม
และความโปร่งใสใน
การท างานและมีความ 
รู้เกี่ยวกับสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างอบต. 
กระโทก 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีคุณธรรม  
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและ
มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ.2540 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

14 โครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของอบต.
กระโทกให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยผ่านทาง
สื่อประเภทต่างๆ  

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ภารกิจของ
อบต.ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้
รับทราบเข้าใจ
ถึงบทบาท 
ภารกิจอบต.
กระโทกและมี
ความพึงพอใจ
ในสื่อเอกสาร
ในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้
รับทราบเข้าใจถึง
บทบาท ภารกิจ
อบต.กระโทกและมี
ความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

15 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายของท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาทอ้ถงิ่น 
พ.ศ.2547 

ผู้บริหารอบต.กระโทก  
จ านวน 4 คน และ
สมาชิกสภาอบต.กระ
โทก จ านวน 20 คน 
รวม 24 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้
เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ
ระเบียบ
กระทรวงมหา
ดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการ
ประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2547  ร้อย
ละ 100 

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2547 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 15   โครงการ   195,000 695,000 695,000 695,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๓ .  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญัหาความยากจน 
      3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาและสร้าง
ผู้ประกอบการด้านอาหารให้ 
กับคนในชุมชนต าบลกระโทก 

1.เพื่อพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
2.เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลกระโทกมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ 
3.เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลกระโทกมีการน า
ทักษะและความรู้ในการ
ประกอบการไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการประกอบอาชีพ 

ผู้ประกอบการและคนใน
ชุมชน  จ านวน  20  คน 

- 15,000 - - ผู้ประกอบ 
การและคน
ในชุมชนมี
ทักษะในการ
ประกอบ
อาชีพ  
ร้อยละ 90 

ผู้ประกอบการและ
คนในชุมชนมีทักษะ
และความรู้ในการ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   
หมู่ท่ี 3 บ้านดอนใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
อาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ 

กลุ่มอาชีพ   
หมู่ท่ี 3 บ้านดอนใหญ่ 

- 30,000 - - รายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นของ
สมาชิกใน
กลุ่ม 

ประชาชนได้มี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี  
ม.5  บ้านพะโค 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
อาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ 

กลุ่มสตรี  ม.5   
บ้านพะโค 

- 30,000 - - รายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นของ
สมาชิกใน
กลุ่ม 

ประชาชนได้มี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการท าขนมไทย เพื่อให้ประชาชนได้มี
อาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ 

หมู่ท่ี 11  
บ้านปรางค์พะโค 

- - - 30,000 รายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นของ
สมาชิกใน
กลุ่ม 

ประชาชนได้มี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

5 โครงการท าอาหารไทย 
(เครื่องแกงน้ าพริกต่างๆ) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
อาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ 

หมู่ท่ี 11  
บ้านปรางค์พะโค 

- - - 30,000 รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น
ของสมาชิกใน
กลุ่ม 

ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการท าถนนคนเดิน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ถนนในหมู่บ้านให้เป็น
ถนนคนเดิน และจัดให้มีท่ี
จ าหน่ายสินค้าของท้องถิ่น 
พร้อมท้ังส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

ถนนคนเดิน  หมู่ท่ี 13  
บ้านคลองท่าแร่  ส าหรับ
จ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น
และสินค้าท่ัวไป 

- 50,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน 
ท่ีพึงพอใจ  

ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการตลาดประชารัฐ  
ท้องถิ่นสุขใจ 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การด าเนินการโครงการ
ตลาดประชารัฐ 

สถานท่ีตั้งและเปิด
จ าหน่ายสินค้า  ม.10 
บ้านใหม่  

20,000 20,000 20,000 20,000 รายได้ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 7   โครงการ   20,000 145,000 20,000 80,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
       ๔.1    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกอบต.กระโทก 

เพือ่ลดปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ด้วยการ
บริหารสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยอย่างเป็น
ระบบและช่วยปกป้อง
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ในเขตพื้นท่ีต าบล 
กระโทกและส านักงาน
อบต.กระโทก 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ปริมาณขยะ
มูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลลดลง 
ร้อยละ 5 

มีจิตอาสาเข้า
มาร่วมด าเนิน
กิจกรรมด้านการ
บริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูล
ฝอย และปกป้อง
รักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยังยืนและ
เป็นรูปธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการก่อสร้างสถานท่ี 
ก าจัดขยะ (หมู่ท่ี 11)  
บ้านปรางค์พะโค 

เพื่อไว้ส าหรับในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
ในหมู่บ้าน ม.ท่ี 11   
 

ก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะ 
(หมู่ท่ี 11) บ้านปรางค์
พะโค 

- - 500,000 - ปริมาณขยะ
ในหมู่บ้าน
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
11 สามารถ
บริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน
ของตนเองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 2  โครงการ   30,000 30,000 530,000 30,000    
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๔.   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
       ๔.2    แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อให้อปท.ด าเนินงาน
สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
(อพ.สธ.) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกระ
โทกและส านักงานอบต.
กระโทก 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนพันธุกรรม
พืชต่างๆเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 

สามารถสนองการ
ด าเนินงานตาม
พระราชด าริได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ในชุมชน 

เพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
สร้างความสามัคคี และ
สร้างกลุ่มอาสาสมัคร
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 

ปลูกต้นไม้และปลูกป่า
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทก   จ านวน 10 
หมู่บ้าน  ผู้เข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย 
คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทก  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก  
พนักงาน/ลูกจ้าง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก ผู้น า
ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ  
ท้ัง 10 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 เกิดกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น  
ร้อยละ 10
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนมีมากขึ้น 
ร้อยละ 10 
 

เกิดกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เพิ่มมากขึ้น ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
มีมากขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 2  โครงการ   40,000 40,000 40,000 40,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสก์ติส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า
จากหน้าประปาหมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 
 

เพื่อให้มีรางระบายน้ า 
ท่ีได้มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้เป็นอย่างดี 

ขนาดปากกว้าง  
0.40 ม.   
ยาว  144 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

350,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

การระบายน้ าใน
หมู่บ้านไหลสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยคลองหนองเรือ 
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 ม.  
ยาว 300 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

95,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. 
(หมู่ท่ี 4)  บ้านโคกกระสังข์  
จากบ้านบังอรถึงแยก
ชลประทาน 

เพื่อให้ไหล่ทางกว้างขึ้น
รถสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ขยายข้างละ 0.50 ม.  
2 ข้าง ระยะทางรวม 
385 ม. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

300,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.  
ช่วงนานางค่ าสายไปโรงงานซีพี 
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.30 ม.  
ยาว 18 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 

25,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยนายบุญ 
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 
  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 ม.ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 

- - - 180,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยนายปฐมพงษ์ 
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 ม. ยาว 
145 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- - - 218,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยหนองกระโดด 
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- - - 6,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยแยกจากวังกะทะ 
(หมูท่ี่ 3) บ้านดอนใหญ่ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. 
หนา 0.10 ม. ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 

- - 18,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยบ้านนางอุมาพรถึงป่าช้า 
(หมู่ท่ี 3) บ้านดอนใหญ่ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.10 ม. เสริมดิน
สูง 0.80 ม. ระยะทาง 
200 ม.  ตามแบบ 
อบต.กระโทกก าหนด 

- - 150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนดิน   
จากบ้านนายทองดี 
(หมู่ท่ี 3) บ้านดอนใหญ่ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. 
หนา 1.00 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- - 70,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า  
คลองสาระเทศ  2 จุด 
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 
 

เพื่อให้มีท่อระบายได้
มาตรฐานสามารถ
ระบายน้ าได้เป็นอย่างดี 

จุดท่ี 1 วางท่อขนาด 
0.60 ม. จ านวน 5 ท่อน 
จุดท่ี 2 วางท่อขนาด 
1.00 ม.  
จ านวน  7 ท่อน  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

55,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

การระบายน้ าใน
หมู่บ้านไหลสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
คลองสาระเทศ ฝั่งตะวันตก 
จากนานายเปีย – นานาย
สมชาติ  (หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 400 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
ซอยนานายหมึก   
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 400 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า    
ซอยบ้านนายไปล่ 
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค  

เพื่อให้มีรางระบายน้ า 
ท่ีได้มาตรฐาน สามารถ
ระบายน้ าได้เป็นอย่างดี 

กว้าง 0.40 ม.  
ยาว 4.50 ม.  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- 17,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

การระบายน้ าใน
หมู่บ้านไหลสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางสมปอง 
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.80 ม.  
ยาว 33 ม.หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก
ก าหนด 

- 60,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายวังไผ่   พร้อมวางท่อ   
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.10 ม. 
วางท่อขนาด 1.00 ม. 
5 ท่อน  ตามแบบ 
อบต.กระโทกก าหนด 

- - 110,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
ซอยบ้านนางประกอบ 
ถึงบ้านนายแสงอุทัย 
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3.50 ม.  
ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. วางท่อ
ขนาด 0.20 ม. 4 ท่อน 
ตามแบบ 
อบต.กระโทกก าหนด 

- - 46,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

18 โครงการเสริมถนนหินคลุก 
ข้างศาลาเอนกประสงค์ 
(หมู่ท่ี 6) บ้านโพธ์ิเงิน 
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 8 ม. ยาว 8 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

7,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก   
สายคลองตาอ่อน 
(หมู่ท่ี 8) บ้านชะอม 
   

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 700 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- 175,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านนางสายวอย (หมู่ท่ี 9)  
บ้านโบสถ์ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- 80,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บริเวณรอบสระหนองแฟ๊บ  
(ต่อจากเดิม) (หมู่ท่ี 9)  
บ้านโบสถ์ 
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม.  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- - 150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยเหมืองสุดหนองตาหรั่ง  
(หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 280 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

80,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยคลองสาระเทศ  
(ต่อจากเดิม) (หมู่ท่ี 10)  
บ้านใหม่ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 400 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
ซอยมูลใต้ (หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 400 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลส์ติก  
จากบ้านนางเสงี่ยมถึงปากทาง 
(หมู่ท่ี 10)  บ้านใหม่ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 ม.  
ยาว 420 ม.  
หนา 0.05 ม. ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 

- - - 1,010,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. 
(ลงยางแอสฟัลส์ติก) สาย 3 
แยกนาตาเหลิมถึงนาตานวย 
(หมู่ท่ี 11) บ้านปรางค์พะโค 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 ม.  
ยาว 720 ม.  
หนา 0.05 ม. ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 

- 1,440,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (จากจุดเริ่มต้น 
ซอยบ้านตาเหี่ยวถึงบ้าน
อาจารย์ดอกไม้)  (หมู่ท่ี 11)  
บ้านปรางค์พะโค 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 ม.  
ยาว 120 ม.  
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- 220,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

28 โครงการขยายไหล่ทางคสล. 
สายทางเข้าวัดโบสถ์ 
ไปจนถึงม.2 บ้านหนองคล้า 
(หมู่ท่ี 13) บ้านคลองท่าแร่ 

เพื่อให้ไหล่ทางกว้างขึ้น
รถสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กว้าง 0.50 ม.  
ยาวข้างละ 900 ม.  
รวม 1,800 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- 600,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก
ปลอดภัย 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการขยายลานกีฬา   
(หมู่ท่ี 6)  บ้านโพธิ์เงิน 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนได้ท าออก
ก าลังกาย หรือ ท า
กิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน 

กว้าง 15 ม. ยาว 15 ม.  
หนา 0.10 ม. ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 

- - 135,000 - ร้อยละของ
ประชาชน 
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพกาย 
และสุขภาพใจ 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการจัดซ้ือและติดต้ัง 
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  
(หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออกก าลัง
กายและมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 

จัดซ้ือและติดตั้ง 
เครื่องออกก าลังกาย 
จ านวน 6 ชุดๆละ 
25,000 บาท พร้อมฐาน 

- 160,000 - - ร้อยละ 5 ของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงลานกีฬา 
อบต.กระโทก  แบบยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 

เพื่อให้สามารถใช้ลาน
กีฬาในการท ากิจกรรม
ต่างๆได้ 

ปรับปรุงลานกีฬา 
อบต.กระโทก   
ขนาด 20x52 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

600,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน 
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

รวม 31  โครงการ   1,912,000 2,752,000 679,000 1,414,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ,ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ,ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ,ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ,ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๖.๑   แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ภายนอก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

เพื่อไว้ให้เด็กได้ท า
กิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริม
การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ภายนอกศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- - 400,000 - ลานเอนก 
ประสงค์ได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย  
ร้อยละ 100 

เด็กได้ท ากิจกรรม
กลางแจ้งส่งเสริม
การเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

2 โครงการก่อสร้างอ่างน้ า
แปรงฟัน ส าหรับให้เด็กได้
แปรงฟัน 

เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพช่อง
ปากและฟันท่ีดี ป้องกัน
ฟันผุ 

ก่อสร้างอ่างน้ าแปรงฟัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก  ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 

- - 200,000 - จ านวนเด็กท่ีมี
ฟันผุลดลง  

เด็กมีสุขภาพช่อง
ปากและฟันท่ีดี 
ป้องกันฟันผุ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
3 โครงการติดตั้ง Internet 

ศพด.อบต.กระโทก 
เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมสื่อ
การเรียนการสอนของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.กระโทก 

ติดตั้ง Internet  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

15,000 - - - การเชื่อมต่อ 
สัญญาณ 
Internet  
ร้อยละ 100 
 

การเชื่อมต่อ 
สัญญาณ Internet 
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

รวม 3  โครงการ   15,000 - 600,000 -    
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๖.   ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๖.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการขยายห้องศูนย์อปพร. เพื่อรองรับงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

ขยายห้องศูนย์อปพร.
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

- - - 200,000 จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

อปพร.มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณ 
ภัยเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ 
ความปลอดภัยทางถนนภายใน
ต าบลกระโทก  เช่น การ์ดเลน   
ป้ายเตือน  ทางม้าลาย  
สัญญาณไฟจราจรต่างๆ  
Timber barricade และ
อุปกรณ์อื่นๆ 
 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกปลอดภัย 

ติดตั้งอุปกรณ์ 
ความปลอดภัยทางถนน
ภายในต าบลกระโทก  
เช่น การ์ดเลน   
ป้ายเตือน  ทางม้าลาย  
สัญญาณไฟจราจรต่างๆ  
Timber barricade 
และอุปกรณ์อื่นๆ 
 

- 300,000 - - จ านวนครั้งท่ี
เกิดอุบัติเหตุ 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ   - 300,000 - 200,000    
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๖.   ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๖.3   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ของกลุ่มสตรี ม.9 

เพื่อช่วยเหลือ ดูแล
ผู้สูงอายุใน ม.9  ให้ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน
ดูแลสุขภาพท้ังร่างกาย 
จิตใจ และท ากิจกรรม
ต่างๆ กับสังคมอย่าง 
มีความสุข 
 

ผู้สูงอายุใน หมู่ท่ี 9  
บ้านโบสถ์ 

- 30,000 - - ร้อยละของ
ผู้สูงอายุใน 
ม.9 ท่ีพึง
พอใจ 

ผู้สูงอายุในม.9 ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง และ
จิตใจเบิกบาน 
 

ผู้สูงอายุใน หมู่ท่ี 13 
บ้านคลองท่าแร่ 

- 30,000 - - ร้อยละของ
ผู้สูงอายุใน 
ม.11 ท่ีพึง
พอใจ 

ผู้สูงอายุในม.11ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 2  โครงการ   - 60,000 - -    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   

๗.  ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
๗.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมท านบ 
คลองกุ่ม  (หมู่ท่ี 3)  
บ้านดอนใหญ่ 

เพื่อให้มีท านบท่ีได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับน้ าได้ 

วางท่อขนาด 1.00 ม.  
2 แถวๆละ 6 ท่อน ขนาด 
4x6x1.50 ม.ตามแบบอบต.
กระโทกก าหนด 

50,000 - - - ร้อยละของพื้นท่ี
การเกษตรที่ได้ใช้
น้ าอย่างเพียงพอ 

สามารถเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
ท าการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่ 
(หมู่ท่ี 6) บ้านโพธ์ิเงิน 

เพื่อไม่ให้ต้ืนเขินและ
ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า 

กว้าง 2.00 ม. ยาว 340 ม.  
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

50,000 - - - ร้อยละของพื้นท่ี
การเกษตรที่ได้ใช้
น้ าอย่างเพียงพอ 

สามารถระบายน้ า
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกไหล่ทาง  
เพื่อระบายน้ า  
(ถนนสาย  224 ท้ัง 2 ข้าง)  
(หมู่ท่ี 11) บ้านปรางค์พะโค 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ าได้และก าจัดวัชพืชสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ 

ขุดลอก 2 ข้างทาง ข้างละ 
750 ม. พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด 1.00 ม. จ านวน 
5 ท่อน  ขนาดกว้าง 2 ม.  
ลึกเฉลี่ย 1 ม. ตามแบบ 
อบต.กระโทกก าหนด 

115,000 - - - ร้อยละของพื้นท่ี
การเกษตรที่ได้ใช้
น้ าอย่างเพียงพอ 

สามารถระบายน้ า
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

4 โครงการบูรณาการจัดการน้ า
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ าใช้ส าหรับ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ค่าจัดซ้ือที่ดิน จ านวน 12 ไร่  
ในเขตพื้นท่ีอบต.กระโทก  
และท าการขุดสระกักเก็บน้ า
ได้  ประมาณ  64,000 คิว  
ส าหรับให้ประชาชนได้ใช้น้ า
ท าการเกษตร หรืออุปโภค
บริโภค  ตามแบบอบต. 
กระโทกก าหนด 
 

5,000,000 - - - ร้อยละของพื้นท่ี 
การ เกษตรที่ได้ใช้ 
น้ าอย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับท าการ 
เกตรอย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
ท านบอาจารย์พุฒ 
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง  22 ม.  
ยาว 45 ม. สูง 6 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 450,000 - - ร้อยละของ 
พื้นท่ีการ 
เกษตรที่ได้ใช้
น้ าอย่าง
เพียงพอ 
 

สามารถเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ส าหรับ 
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่ 
จากนานายพัชถึงซอยดอนจั่น  
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 

เพื่อไม่ให้ต้ืนเขินและ
ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า 

กว้าง 2.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 
หนา  1.00 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก 
ก าหนด 
 

- - 100,000 - ร้อยละของ 
พื้นท่ีการ 
เกษตรที่ได้ใช้
น้ าอย่าง
เพียงพอ 

สามารถระบาย
น้ าได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกคลองไผ่ 
บริเวณท านบท่าเขื่อน 
วัดบ้านดอน   (หมู่ท่ี 3)  
บ้านดอนใหญ่ 

เพื่อไม่ให้ต้ืนเขินและ
ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า 

กว้าง เฉลี่ย 5 ม.  
ยาว 1,345 ม. 
ลึกเฉลี่ย  2 ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 
 

- 400,000 - - ร้อยละของ 
พื้นท่ีการ 
เกษตรที่ได้ใช้
น้ าอย่าง
เพียงพอ 

สามารถเก็บกัก
น้ า ส าหรับท า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกตะกอน 
ในเขตชลประทาน ม.5-ม.3  
(คลอง 38) (หมู่ท่ี 5)  
บ้านพะโค 

เพื่อไม่ให้ต้ืนเขินและ
ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า 

ขุดลอกตะกอนในเขต
ชลประทาน  ระยะทาง 
2,000 เมตร ตามแบบ 
อบต.กระโทกก าหนด 

- - - 280,000 ร้อยละของ 
พื้นท่ีการ 
เกษตรที่ได้ใช้
น้ าอย่าง
เพียงพอ 
 

สามารถระบาย
น้ าได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกตะกอน 
ในเขตชลประทาน ม.10-ม.2  
(คลอง 4L) (หมู่ท่ี 10)   
บ้านใหม่ 

เพื่อไม่ให้ต้ืนเขินและ
ก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า 

ขุดลอกตะกอนในเขต
ชลประทาน  ระยะทาง 
2,000 เมตร ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 

- - - 280,000 ร้อยละของ 
พื้นท่ีการ 
เกษตรที่ได้ใช้
น้ าอย่าง
เพียงพอ 

สามารถระบาย
น้ าได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมท านบคลอง
สาระเทศ (หมู่ท่ี 10)  บ้านใหม่ 

เพื่อให้มีท านบท่ีได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับน้ าได้ 

วางท่อขนาด 1.00 ม. 
สองแถวๆ ละ 6 ท่อน 
ตามแบบอบต.กระโทก 
ก าหนด 
 

- 50,000 - - ร้อยละของ 
พื้นท่ีการ 
เกษตรที่ได้ใช้
น้ าอย่าง
เพียงพอ 

สามารถเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ส าหรับ 
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 10  โครงการ   5,215,000 900,000 100,000 560,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสก์ติส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมสายดับ  ซอยดอนจั่น  
(หมู่ท่ี 2)  บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณให้ 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   
เพือ่ด าเนินการ  
ระยะทาง 356 ม.  
โคมไฟ 5 โคม 

- 80,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

2 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมสายดับ  
ซอยบ้านนางเหว่า  (หมู่ท่ี 2)  
บ้านหนองคล้า  

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณให้ 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  เพือ่
ด าเนินการ  ระยะทาง 
80 ม. โคมไฟ 3 โคม 

- 30,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

3 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมสายดับ  ซอยบ้านนางคิด  
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณให้ 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  เพือ่
ด าเนินการ  ระยะทาง 
292 ม. โคมไฟ 5 โคม 

- 75,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

 

 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมสายดับ  ซอยบ้านนางนิด  
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ระยะทาง 60 ม.  
โคมไฟ 1 โคม 

- 15,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
จากบ้านนายสมศักดิ์  
ถึงบ้านนางสมจิตร   
(หมู่ท่ี 5)  บ้านพะโค 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ระยะทาง  1,000 ม. 

- - - 600,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

6 โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์  สายเลียบคลอง
ชลประทาน (หมู่ท่ี 6)  
บ้านโพธิ์เงิน 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

ติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์   
ระยะทาง 250 ม. 

- 200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมโคมไฟสาธารณะ  
ซอยบ้านนายเสน่ห์  (หมู่ท่ี 6) 
บ้านโพธิ์เงิน 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ 
ระยะทาง 200 ม. 
พร้อมโคม 2 โคม 

- 128,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมสายดับและโคมไฟ 
จ านวน 2 ดวง   
(ถนนสายข้างรั้ววัดโบสถ์) 
(หมู่ท่ี 9) บ้านโบสถ์ 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ระยะทาง 200 ม.  
โคมไฟ 2 โคม 

- - 140,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ซอยทุ่งรวงทอง ถึง บ้านนาง
สมหวัง  (หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ทีไ่ม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ 
ระยะทาง 50 ม. 

- 55,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

10 โครงการขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค   
ซอยบ้านนางจันทร์  (หมู่ท่ี 2)  
บ้านหนองคล้า 

 

เพื่อให้ครัวเรือน     
ที่ไม่มีประปาใช้ได้
มีประปาใช้ครบ
ทุกหลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ  
ระยะทาง 118 ม.  
 

- 83,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ 
อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง การประปา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  

11 โครงการขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค  ซอยดอนจั่น 
(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 
 
 

เพื่อให้ครัวเรือน        
ที่ไม่มีประปาใช้ได้
มีประปาใช้ครบ
ทุกหลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ  
ระยะทาง 356 ม. 
 

- 250,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ 
อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง การประปา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  

12 โครงการขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค  ซอยบ้านนายเสา  
(หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อให้ครัวเรือน        
ที่ไม่มีประปาใช้ได้
มีประปาใช้ครบ
ทุกหลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ 
ระยะทาง 60 ม. 

- 50,000  - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ 
อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง การประปา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  

13 โครงการขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค  ซอยบ้านนายพอ 
(หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อให้ครัวเรือน        
ที่ไม่มีประปาใช้ได้
มีประปาใช้ครบ
ทุกหลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ  
ระยะทาง 64 ม.  

- - 45,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ 
อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง การประปา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค  ซอยบ้านนายวัน 
(หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อใหค้รัวเรือน        
ที่ไม่มีประปาใช้ได้
มีประปาใช้ครบ
ทุกหลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ  
ระยะทาง 75 ม. 

- - 53,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ 
อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 
ทุกครัวเรือน 
 

กองช่าง การประปา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  

รวม 14  โครงการ   - 966,000 238,000 600,000     
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ,ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ,ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ,ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ,ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๖.1   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ท่ัวไปมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง  
มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง มีทักษะใน
การดูแลตนเองและ 
มีส่วนร่วมในการจัด
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ี 
เอื้อต่อการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

สนับสนุนงบประมาณ
จ านวน 10 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000  บาท 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ท่ัวไปมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์
แข็งแรง  
ร้อยละ 90 

ประชาชนท่ัวไป
มีสุขภาพท้ัง
ร่างกาย จิตใจ 
สมบูรณ์
แข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

 

อบต. 
กระโทก 

รวม 1  โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000     
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๖.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๖.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท. 
ระดับอ าเภอ 

เพื่อเป็นสถานท่ีกลาง
ในการรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ  และ
ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือ
ประชาชน  ท้ังในด้าน
สาธารณภัย  การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
โรคติดต่อ หรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.  

17,000 17,000 17,000 17,000 มีการบูรณา
การการ
บริหาร
จัดการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ 
ร้อยละ 80 

อปท.ทุกแห่งใน
เขตอ าเภอโชค
ชัยได้ใช้สถานท่ี
กลางศนูย์
ปฏิบัติการ 
ร่วมฯ ใน
การบูรณาการ
บริหารจัดการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

กองคลัง อบต. 
กระโทก 

รวม 1  โครงการ   17,000 17,000 17,000 17,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสก์ติส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร แบบ
ยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองคล้า จากสะพานท่า
จาน – สี่แยกคลองชลประทาน 
4L  (หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า 
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 ม.  
ยาว 800 ม. 
หนา 0.05 ม. 
พื้นท่ีรวม 3,200 ตร.ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก 
ก าหนด 

 1,542,000   ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

การคมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร  แบบ
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านพะโค  สายเลียบคลอง
ชลประทาน  สาย 38R  
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง  5  ม. 
ยาว 950 ม. 
หนา 0.05 ม. 
พื้นท่ีรวม 4,750 ตร.ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

 2,254,000   ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

การคมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.05 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

3 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร  แบบ
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านพะโค  สายเลียบคลอง
ชลประทาน  สาย 6R 
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 ม. 
ยาว 900 ม. 
หนา 0.05 ม.  
พื้นท่ี 4,500 ตร.ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

 2,137,000   ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

การคมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร แบบ
ยางพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต  
บ้านใหม่   สายเลียบคลอง
ชลประทาน  สาย 4L  
(หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน จ านวน 2 ช่อง 
พื้นท่ีรวม 13,000  
ตร.ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

 6,126,000   ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ   - 12,059,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 

ส าหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๒.   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารบ้านเมืองทีด่ี 
       ๒.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง เพื่อเป็นช่องทางในการ 
สื่อสารระหว่างหัวหน้างาน 
ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ต าบล และพนักงาน 

พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทก 

- - - - มีการสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบญัชาและ
พนักงานส่งเสริม 
ให้ปฏิบัติงานเป็น 
ไปตามเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 

มีการสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็น 
ไปตามเป้าหมาย  
 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

เพื่อให้บุคลากร 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง  
ท้ังหมด 
จ านวน  45  คน 
 

- - - - บุคลากรและประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาอย่างแท้จริง 
ร้อยละ 50 
 

บุคลากรและประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาอย่างแท้จริง  

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.06 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

3 โครงการมาตรการ "ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กระโทก" 

เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติของ
ข้าราชการท่ีสร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
เป็นสากล 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

- - - - คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  
ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกระโทก  
ร้อยละ 50 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง  ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กระโทก  

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการ กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทก 

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่พ นักงานส่ วนต าบล 
พนักงานจ้างเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทก 

- - - - พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างมีความ
เข้าใจเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการมาตรการ "จัดท าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" 

เพื่อผลติคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กระโทกให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็น 
องค์ความรู้ในการท างาน 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 

บุคลากรมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก 

- - - - มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน   
ร้อยละ 100 

มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน   
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

6 โครงการออกบริการจัดเก็บรายได้
นอกสถานท่ี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กระโทกให้ประชาชนเสีย
ภาษีภายในก าหนด
ระยะเวลา 

ผู้ท่ีมีทรัพย์สินอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก  และอยู่
ในข่ายเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน , ภาษีบ ารุง
ท้องท่ี , ภาษีป้าย และ
ค่าธรรมเนียมในอนุญาต
ต่าง ๆ ได้มายื่นแสดง
แบบรายการและช าระ
ภาษีในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 

- - - - องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก  มีรายได้
จากจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก  
ร้อยละ 80 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
กระโทก  มีรายได้จากจัดเก็บ
รายได้เพ่ิมขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก  
 

กองคลัง 

7 โครงการ กิจกรรม "ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น" 

เพื่อแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 

ประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร  
อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 

- - - - มีประกาศเจตจ านง 
การต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร  
อย่างน้อย 1 ฉบับ 

การบริหารราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการ มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 

เพื่อก าหนดมาตรการด้าน
ความโปร่งใสในการบริหาร
บุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโทก 

จัดท ามาตรการด้าน 
การบริหารบุคคลของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก   
จ านวน 1 มาตรการ 

- - - - มาตรการด าเนินงาน
ด้านบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก   
จ านวน 1 มาตรการ 

ลดข้อร้องเรียนในการ
ด าเนินการด้านบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก ไม่น้อยกว่า  
90 % 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

9 โครงการ มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทก  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

เพื่อเป็นการลดขั้นตอน
การให้บริการประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทก  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทกและหัวหน้า
ส่วนราชการ  
จ านวน 4 ฉบับ 

- - - - มีค าสั่งมอบหมายงาน
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ
ราชการแทน จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

ประชาชนมีความพึงพอใจใน
บริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการ กิจกรรม "สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน" 

เพื่อให้การบริหารงาน
บุคคลด้านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความโปร่งใส 
เป็นธรรมและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

- - - - มีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ร้อย
ละ 100 

การบริหารงานบุคคลด้าน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการ กิจกรรม "ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี" 

เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี 
กองคลังมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรฝ่ายบัญชี  
กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทก 
 

- - - - บุคลากรฝ่ายบัญชี กอง
คลัง มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 
 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง  
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

กองคลัง 

12 โครงการ กิจกรรม "การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ" 

เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ
 

- - - - ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลในการบริหารงาน
ของหน่วยงานด้วยความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 100 
 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 
ในการบริหารงานของ
หน่วยงานด้วยความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ   

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

13 โครงการ กิจกรรม "สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ" 

เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ
 

- - - - มีระบบป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

มีการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธภิาพ  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

กองคลัง 

14 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซ้ือ – จัด
จ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กระโทก 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ 
– จัดจ้าง ตามแผนงาน/
โครงการต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก  
จ านวน 4 ช่องทาง 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย 

- - - - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง  ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
จัดจ้างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของโครงการ 
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด 

กองคลัง 

15 โครงการ มาตรการ "ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน" 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด
ของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

ความพึงพอใจเฉลีย่ของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
ร้อยละ 80 

- - - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใน
ภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด
ของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

กองช่าง 

16 โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติ
ปฏบิัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล 
ท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 

มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
จ านวนไม่น้อยกว่า  
10 คน/ปี 

- - - - จ านวนหน่วยงาน/
บุคคลท่ีได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

17 โครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและ
เยาวชน ท่ีให้การ
สนับสนุนการด าเนินการ
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติอย่าง
ต่อเนื่องให้สงัคมได้รับรู้ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก 

- - - - ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับ
การเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน  
ร้อยละ 80 

ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับ 
การเชิดชูเกียรติประชาชน 
ผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

18 โครงการ มาตรการ "จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" 

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - มีการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  
ร้อยละ 100 

บุคลากรปฏิบัติราชการ 
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม ตามแนวทาง 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

19 โครงการ กิจกรรม "การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
ระดับส านัก/กอง  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 

นายกอบต. ปลัดอบต. 
หัวหน้าส านัก 
ผู้อ านวยการกองและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- - - - วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การให้คะแนน 

การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ส านักงาน
ปลัด 

20 โครงการ กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทก 

เพื่อให้เป็นมาตรการ
จัดการ กรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย 
จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการต่อ
ผู้บริหาร 

- - - - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ให้
ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระ
โทกมีมาตรการจัดการ กรณี
ได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

21 โครงการ มาตรการ "ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ" 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไก
การตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทกจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - - - อบต.กระโทกให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
กระโทกให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทกจาก
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
อิสระ 

ส านักงาน
ปลัด 

22 โครงการ มาตรการ "แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน" 

เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับ
แจ้งเรื่องร้องเรยีนต่างๆ 

มีการมอบหมายแต่งตั้ง
เจ้ าห น้า ท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
 

- - - - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทกตาม
คู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระโทกโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

23 โครงการ มาตรการ "ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทก 
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ" 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทก 
ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดแีละตระหนัก
ถึงความส าคัญของภัยของ
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  ครู ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก 

- - - - ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีมีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

ภาคประชาชนมีบทบาท 
ในการเฝ้าระวัง และติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

24 โครงการ มาตรการ "ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก    
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - จ านวนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทก 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
อย่างครบถ้วน ถูกต้องและ 
ไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง  

ส านักงาน
ปลัด 

25 โครงการ มาตรการ "เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย" 

เพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญ
และเข้าถึงง่าย 

มีข้อมูลประเภทต่างๆ 
เผยแพร่ต่อประชาชน 
ในพื้นท่ี และเข้าถึงได้
โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 

- - - - จ านวนข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีส าคัญและเข้าถึงง่าย 

ส านักงาน
ปลัด 

26 โครงการ กิจกรรม "การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของอบต. 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในการปฏิบัติงานให้
ประชาชนได้รับรู้ 

ประชาชนภายในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก 

- - - - ลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
มีความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าว 
สารท่ีส าคัญของทางราชการ 
ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจ 
สอบการบริหารงานของอบต.  

ส านักงาน
ปลัด 

27 โครงการ มาตรการ "จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก" 

เพื่อให้มีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานท่ีหลากหลาย 

ช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน จ านวนไม่
น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

- - - - จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน 

มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานท่ี
หลากหลาย 

ส านักงาน
ปลัด 

28 โครงการการด าเนินงาน 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นท่ี และจะได้แก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท า
แผนงานโครงการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

ให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
จากประชาชนในพื้นท่ี 
ท่ีได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียท่ีเกี่ยวข้อง 

- - - - มีสถิติจ านวนเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ประจ า
สัปดาห์/ประจ าเดือน 

ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคม
และการอยู่ร่วมกัน แสดงให้
เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโทก 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

29 โครงการ กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

ผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
ทุกราย 

- - - - แจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 
15 วันท าการ 

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ส านักงาน
ปลัด 

30 โครงการ มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

เพื่อเป็นกลไกภาค
ประชาชน (โดยวิธีผ่าน
การประชาคม) ในการ 
มีส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโท
กอย่างแข็งขันส าหรับการ
ท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโทกได้มี
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านท้ัง 10 หมู่บ้าน 

- - - - จ านวนตัวแทน
ประชาคมท่ีเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทก 
 

กองคลัง 

31 โครงการ กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วน 
ต าบลกระโทก 

เพื่อติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานการ
ปฏิบัตริาชการ 

คณะท างานและ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก 

- - - - ผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทกดีขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมา 

มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

32 โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 

เพื่อจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตาม
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  ครู  ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก 

- - - - ความเสี่ยงในการเบิก
จ่ายเงินลดน้อยลง 

บุคลากรมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

33 โครงการจัดท ารายงาน 
การควบคุมภายใน 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ระดับองค์กรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
กระโทก 

ส่วนราชการทุก
หน่วยงานของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก 

- - - - ลดโอกาสความผิดพลาด  
ป้องกันและลดความ 
เสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักงาน
ปลัด 

34 โครงการ กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดย
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น 
ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีขึ้น 

เพื่อให้การควบคุม
ภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

- - - - มีรายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามมาตรฐาน 
ข้อ 6 ท่ีเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

การด าเนินงานของหน่วยงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

35 โครงการ มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกระโทก 

เพื่อให้ส่วนราชการท่ี
รับผิดชอบจัดท าและ 
น าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลด
ความเสี่ยง ในการป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล               
การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

ทุกส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก 

- - - - รายงานผลการติดตาม 
การปฏิบัติตามแผน 
การปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการ     
ตรวจเงินแผ่นดิน    
ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบ
วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
มีการน าแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในไปด าเนิน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

36 โครงการ มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  
การโอน ย้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
การตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  ครู ท่ีมี
การด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

- - - - ก าหนดเป็นระดับขั้น
ของความส าเร็จ แบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนน
เป็น 5 ระดับ  
โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของ 
แต่ละระดับ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
การบรรจุ การโอน ย้าย  
ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลกระโทก 

ส านักงาน
ปลัด 

37 โครงการ กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก 

- - - - จ านวนครั้งท่ีมีการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

มีการพัฒนาการบริหาร 
ด้านการเงินการคลังและ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

38 โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

เพื่อเป็นกลไกส าหรับ
ตรวจสอบ ติดตาม  
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทก   
จ านวน 20 คน 

- - - - จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วม
ตรวจสอบติดตาม  
และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหาร 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี และร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหาร 

ส านักงาน
ปลัด 

39 โครงการ กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กระโทก  
จ านวน 20 คน 

- - - - จ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ี 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทกเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
เกิดทัศนคติท่ีดี 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 39   โครงการ   - - - -    
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.   ยุทธศาสตร์ที ่2  การบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
       2.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อไว้ส าหรับเก็บ
เอกสารทางราชการท่ี
ส าคัญต่างๆให้เรียบร้อย
ปลอดภัย 

ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ๆ ละ5,500 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 

- 11,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อไว้ใช้ส าหรับ 
การจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง 
นอกห้องประชุม   

พัดลมตั้งพื้น  ขนาด 5 ใบพัด 20 น้ิว 
จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 3,000 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ) 
 

- 15,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพื่อไว้ใช้ส าหรับ
กิจกรรมท าความสะอาด
นอกสถานท่ีและตัด
หญ้าในส านักงาน 

เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข้ง  
จ านวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 
 

- 19,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพื่อใช้อ านวยความ
สะดวกในงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เครื่องรับส่งวิทยุ  ชนิดมือถือ  
ขนาด 5 วัตต์ จ านวน 5 เครื่องๆละ  
12,000  บาท    
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 
 

- 60,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 08 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพื่อให้การสื่อสารต่างๆ 
ในห้องประชุมมีความ
ชัดเจน ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกคนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน 

ตู้ล าโพงติดผนังห้องประชุม   
พร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง  
จ านวน 4 ตัวๆละ 2,500 บาท 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ) 
 

- - 10,000 - ส านักงาน
ปลัด 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อใช้ส าหรับน าเสนอ
ข้อมูลต่างๆในการ
ประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   
จ านวน 1 เครื่อง   
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 
 

- 42,500 - - ส านักงาน
ปลัด 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อไว้ส าหรับบันทึก 
ภาพกิจกรรมต่างๆ  
หรืองานพิธีท้ังภายใน
และนอกส านักงาน 

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล   
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล  
จ านวน 1 ตัว    
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 
 

- 19,300 - - ส านักงาน
ปลัด 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อไว้ส าหรับจัดท างาน
เอกสาร  รายงาน  
การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ  การสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ 

เครื่องคอมพิวเตอร์    
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน  2  เครื่องๆละ 
จ านวน  30,000  บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 
ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560 
 

- 60,000 - - ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อไว้ส าหรับพิมพ์งาน
เอกสารต่างๆท่ีเป็น 
ภาพสีเพื่อให้ได้ภาพท่ี
ชัดเจน สวยงาม  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   
จ านวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 
ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560 
 

- 4,300 - - ส านักงาน
ปลัด 

10 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ 

 

เพื่อไว้ส าหรับใช้ใน 
การท ากิจกรรม
กลางแจ้งหรือการออก
พื้นท่ีหมู่บ้านในการ
จัดท าโครงการหรือ
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ 

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี   
แบบลากจูง  ขนาด 12 น้ิว  
350 วัตต์  พร้อมไมค์ลอยมือถือ   
2  ตัว  จ านวน 1 เครื่อง 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ) 
 

- 8,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

รวม   - 239,100 10,000 -  
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2.2  แผนงานการศกึษา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อไว้ส าหรับท า 
การเรียนการสอน 
ของครูศพด. 

โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต  
จ านวน 1 ตัว   
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ) 

- 4,400 - - กอง
การศึกษาฯ 

2 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อไว้ส าหรับให้เด็ก 
ได้น่ังรับประทาน 
ท่ีสะดวก ปลอดภัย 

โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก   
แบบ 8  ท่ีน่ัง พร้อมท่ีน่ัง   
จ านวน 4 ชุดๆละ 7,000  บาท 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ) 
 

- 28,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

3 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อไว้ส าหรับอ านวย
ความสะดวกให้แก่เด็ก
ศพด.ให้ความสุข กาย
สุขใจในการเรียนรู้ต่างๆ 

พัดลมติดผนัง  ขนาด 16 น้ิว  
จ านวน 20 ตัวๆละ 1,000 บาท 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ) 
 

- 20,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

4 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อไว้ส าหรับอ านวย
ความสะดวกการเรียน 
การสอน การจัด
กิจกรรมต่างๆ  

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวน   
ขนาด 20,000 BTU   
จ านวน 4 ตัวๆละ 30,600 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 
 

- - 122,400 - กอง
การศึกษาฯ 

5 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อไว้ส าหรับอ านวย
ความสะดวกการเรียน 
การสอน การจัด
กิจกรรมต่างๆ  

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวน 
ขนาด 13,000 BTU 
จ านวน 23,000  บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 
 

- 69,000 - - กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

6 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 

เพื่อไว้ส าหรับให้เด็ก 
ท่ีเจ็บป่วยเล็กน้อยได้
นอนพัก และเป็นการ
แยกเด็กป่วยออกไม่ให้
ติดต่อกับเด็กคนอื่น 
 

เตียงพยาบาล จ านวน 1 ตัว 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ) 
 

- 3,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

7 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อไว้ส าหรับพิมพ์งาน
เอกสารต่างๆที่เป็น
ภาพสีเพื่อให้ได้ภาพท่ี
ชัดเจน สวยงาม  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  จ านวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 
ณ วันท่ี  21 เมษายน 2560 
 

- - 4,300 - กอง
การศึกษาฯ 

8 แผนงานการศึกษา (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้สามารถใช้งาน
ต่างๆ การเชื่อมาต่อ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

จอคอมพิวเตอร์ แบบ ALL in ONE 
จ านวน 1 ตัว   
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ) 
 

- - 25,000 - กอง
การศึกษาฯ 

9 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อไว้ส าหรับเก็บ
เอกสารทางราชการท่ี
ส าคัญต่างๆให้เรียบร้อย
ปลอดภัย 

ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 
จ านวน 1 ตู้ๆ ละ  5,500 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 
 

- 5,500 - - กอง
การศึกษาฯ 

รวม - 129,900 151,700 -  
 

 

 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2561 อบต.กระโทก    
 

-48- 
2.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อส าหรับไว้ใช้ในงาน
นอกสถานท่ี  
งานซ่อมแซมเล็กน้อย 
การออกส ารวจงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab)    
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 
 

- - - 662,000 กองช่าง 

รวม - - - 662,000  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสก์ติส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้างดาดเหมือง
คอนกรีต (หมู่ท่ี ๑๐)  
บ้านใหม่  (ซอยคอกหมู  
ถึง นานายกิตติ) 
 
 
 

เพื่อให้มีดาดเหมือง
คอนกรีตท่ีได้มาตรฐาน 

กว้าง 1.5-2.00 ม.  
ยาว 355 ม.   
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

30๐,๐๐๐ 
 
 

- - - ก่อสร้าง 
ดาดเหมือง 
 

ประชาชนมีน้ า
ใชใ้นการเกษตร 
อย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอ 
  

กองช่าง -เดิมบรรจุไว้ใน 
ปี 62 
เปลี่ยนเป็นปี 61 
-เดิมงบประมาณตั้งไว้ 
800,000 บาท  
เปลี่ยนเป็น
300,000 

2 โครงการซ่อมแซมถนน 
หินคลุก (หมู่ท่ี ๘) บ้านชะอม  
(สายดอนละกอ) 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง ๒.๕๐ ม. 
ตามจุดท่ีเสียหาย 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

100,000 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม
และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง -เดิมบรรจุไว้ใน 
ปี 62 
เปลี่ยนเป็นปี 61 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
(หมู่ท่ี 3) บ้านดอนใหญ่   
สายหนองขวางตะวันกลางทุ่ง 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต. 
กระโทก ก าหนด 

- 375,000 
 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม
และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง เดิมบรรจุไว้ใน 
ปี 64 เปล่ียนเป็น 
ปี 62 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ม.11  (สายเลียบคลอง
ชลประทานจากหน้าบ้าน 
ครูดา-สี่แยกชลประทาน 
เข้า ม.10)  (หมู่ท่ี 11)  
บ้านปรางค์พะโค 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก  
ก าหนด 

- - 130,000 
 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง - เดิมเป็น ถนนคสล. 
เปลี่ยนเป็น ถนน 
หินคลุก 
- เดิมงบประมาณ 
ตั้งไว้ 840,000 
บาท  เปลี่ยน เป็น 
130,000  บาท 
 

5 โครงการจัดซ้ือและติดต้ัง 
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
อย่างทั่วถึง 

จัดซ้ือและติดตั้ง 
หอกระจายข่าว 
ยาว 400 เมตร 

- 100,000 - - จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ต่างๆ 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี
และท่ัวถึง 

กองช่าง เดิมบรรจุไว้ในปี 64 
เปลี่ยนเป็นปี 62 

 งานก่อสร้างศาลา           
6 โครงการก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์  (หมู่ท่ี 8)  
บ้านชะอม 

เพื่อให้มีศาลา
เอนกประสงค์ได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง  4  เมตร   
ยาว 10.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก  
ก าหนด 

- 50๐,๐๐๐ 
 
 

- - ร้อยละของ
ประชาชน 
ท่ีพึงพอใจ 

สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ในหมู่บ้านได้
อย่างด ี

กองช่าง เดิมบรรจุไว้ในปี 61 
เปลี่ยนเป็นปี 62 

 งานสวนสาธารณะ           
7 โครงการก่อสร้างสนาม 

เด็กเล่น  (หมู่ท่ี ๓)  
บ้านดอนใหญ่   
(บริเวณป่าช้าวัดดอนใหญ่) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ได้ออกก าลัง
กายและมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  
จ านวน 1 แห่ง   
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- - - 500,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน 
ท่ีพึงพอใจ 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ 
รอบด้าน 

กองช่าง เดิมบรรจุไว้ในปี 61 
เปลี่ยนเป็นปี 64 

รวม 7  โครงการ   400,000 975,000 130,000 500,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสก์ติส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

หมายเหต ุ
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
สายรอบบึงประปา (หมู่ท่ี 2)  
บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ   
ยาว 140 ม. 

- 100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

เดิมบรรจุ
ในปี 61 
เปลี่ยนเป็น 
ปี 62 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ซอยทองดี  (หมู่ท่ี 3)  
บ้านดอนใหญ่ 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ยาว 230 ม. 

- 175,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

เดิมบรรจุ
ในปี 61 
เปลี่ยนเป็น 
ปี 62 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ซอยบ้านนายวาด 
(หมู่ท่ี 3) บ้านดอนใหญ่ 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ  
ยาว 92 ม. 

- 75,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

เดิมบรรจุ
ในปี 61 
เปลี่ยนเป็น 
ปี 62 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

หมายเหต ุ
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ (รอบสระหนองแฟ๊บ)  
(หมู่ท่ี 9) บ้านโบสถ์ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
สะบายในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ยาว 200 ม. 
 

- 200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

เดิมบรรจุ
ในปี 61 
เปลี่ยนเป็น 
ปี 62 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ซอยบ้านนายวัน (หมู่ท่ี 10) 
บ้านใหม่ 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ยาว 70 ม. 
พร้อมโคม 2 โคม 

- 50,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

เดิมบรรจุ
ในปี 61 
เปลี่ยนเป็น 
ปี 62 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ซอยประปา  (หมู่ท่ี 10)  
บ้านใหม่ 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ยาว 200 ม. 
พร้อมโคม 5 โคม 

- 125,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

เดิมบรรจุ
ในปี 61 
เปลี่ยนเป็น 
ปี 62 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ซอยทุ่งนาดอน  (หมู่ท่ี 10) 
บ้านใหม่ 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ยาว 200 ม.  
พร้อมโคม  5 โคม 

- 125,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

เดิมบรรจุ
ในป ี61 
เปลี่ยนเป็น 
ปี 62 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมโคมไฟสาธารณะ  2  จุด  
(ซอยบ้านนายจ าปี) (หมู่ท่ี 11) 
บ้านปรางค์พะโค 

เพื่อให้ครัวเรือน 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
 ยาว 70 ม. 

- 60,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   

เดิมบรรจุ
ในปี 61 
เปลี่ยนเป็น 
ปี 62 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

หมายเหต ุ
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค  ซอยบ้านนายส าเริง 
(หมู่ท่ี 11) บ้านปรางค์พะโค 

เพื่อให้ครัวเรือน        
ที่ไม่มีประปาใช้ได้
มีประปาใช้ครบ
ทุกหลังคาเรือน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ 
ยาว 88 ม. 

- 60,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ 
อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง การประปา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  

เดิมบรรจุ
ในปี 63 
เปลี่ยนเป็น 
ปี 62 

รวม 9  โครงการ   - 970,000 - -      
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาระบบโลจิสก์ติส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยทุ่งขวางตะวัน 
(หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  
หนาเฉลีย่ 0.10 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 
 

400,000 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่ง
สินค้า
ทางการ
เกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง - เดิมบรรจุไว้ใน 
ปี 64 
เปลี่ยนเป็นปี 61 
- เดิมเป็นถนนคสล. 
เปลี่ยนเป็น  
ถนนหินคลุก 
- เดิมกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,050 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
เปลี่ยนเป็น   
กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
- เดิมงบประมาณตั้ง
ไว้ 2,520,000 บาท 
เปลี่ยนเป็น  
400,000 บาท 

 

แบบ ผ.05 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
ม.10  (สายแยกซอยหลัง
โรงเรียน ถึง ปากทางเข้า 
หมู่บ้าน) (หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 80๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- - - 1,800,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

การคมนาคม 
และขนส่ง
สินค้า
ทางการ
เกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง เดิมบรรจุไว้ใน 
ปี 62 
เปลี่ยนเป็นปี 64 

รวม 2  โครงการ   400,000 - - 1,800,000     
 
 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   

๗.  ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
๗.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง  
(หมู่ท่ี ๓) บ้านดอนใหญ่  
(ปลายคลอง 6 R) 

เพื่อไม่ให้ต้ืนเขิน  
และก าจัดส่ิงกีดขวาง 
ทางน้ า 

กว้าง 20 ม. 
ยาว 300 ม. 
ลึก 2 ม. ตามแบบ 
อบต.กระโทก ก าหนด 
 

- - - 1,000,000 
 

ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับท าการ 
เกตรอย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง เดิมบรรจุ
ไว้ในปี 62 
เปลี่ยนเป็น
ปี 64 

รวม 1  โครงการ   - - - 1,000,000     
 
 


