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คํานํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตําบลกุดจิก  ถือเปน

แผนพัฒนาทองถ่ิน   ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลกุดจิก  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทาง

ในการพัฒนา  แกไขปญหา  และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  บัดนี้  เทศบาลตําบลกุดจิก  มีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน        

(พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  7  พ.ศ. 2565  ข้ึน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4  ขอ  22/1   ดังนั้น  เทศบาลตําบลกุดจิก  จึงหวังเปนอยาง

ยิ่งวาการเปลี่ยนแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  จะเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและทองถ่ินตอไป 
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สวนท่ี  2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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สวนท่ี  1   
บทนํา 

…………… 
 

 

1.  เหตุผลและความจําเปน 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลกุดจิก  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  โดย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561 หมวด  4  ขอ  22 /1  
 

เนื่องจากกองการประปา  ไดตรวจสอบพบวามีโครงการซ่ึงบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ  
วัตถุประสงค  และงบประมาณของโครงการ  เพ่ือใหโครงการดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด 4  การแกไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  

ขอ  22 /1  เพ่ือประโยชนของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน...   

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  

ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน         

นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช     

2.  วัตถุประสงคของการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น   
2.1  เพ่ือใหการจัดทําโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  

ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2565  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินได 
2.2  เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะดําเนินการใหมีความสอดคลองและเหมาะสม

กับสภาพพ้ืนท่ีจริง  เปนปจจุบัน  และใกลเคียงมากท่ีสุด 
2.3  เพ่ือรองรับการขอรับการสนับสนนุงบประมาณเงินอุดหนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
สวนที่  2

แบบ  ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ  ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
    1.3  แผนงานการพาณิชย  -  -  -  - -  - -  - 1 17,000,000    1 17,000,000      

รวม  -  -  -  -  - -                  - -                     1 17,000,000    1 17,000,000      
รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  - -                  - -                     1 17,000,000    1 17,000,000      

3

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  7  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร
ป 2561



แบบ   ผ.02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
    1.3  แผนงานการพาณิชย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
วัตถุประสงค (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการกอสรางระบบ เพื่อกอสรางระบบผลิตน้ํา กอสรางระบบผลิตน้ําประปา -             -             -             17,000,000    17,000,000    กอสรางระบบผลิต 1. ทําใหประชาชน กองการประปา
ผลิตน้ําประปา แหงที่ 2 ประปาแหงที่ 2 ใหมี (Water Treatment System) น้ําประปา ไดใชน้ําอยางเพียงพอ
เทศบาลตําบลกุดจิก ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน POG ระบบขนาดใหญ Lรองรับ จํานวน 1 โครงการ และรองรับการขยาย

121-300 ครัวเรือน กําลัง ตัวของชุมชน
การผลิต 10 ลูกบาศกเมตรตอ 2. ทําใหประชาชนผู
ชั่วโมง  พรอมงานขุดสระ ใชน้ําเกิดความพึงพอ
กอสรางถนน คสล. วางทอสง ใจในระบบการผลิตน้ํา
น้ําดิบ งานระบบไฟฟาแรงต่ํา- ประปาที่ไดมาตรฐาน
แรงสูง งานรั้ว งานติดตั้งประตู
ปายชื่อ รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบแปลนมาตรฐานการ
ประปาสวนภูมิภาค , การไฟฟา
สวนภูมิภาค กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และเทศบาล
ตําบลกุดจิก กําหนด

47 โครงการกอสรางระบบ เพื่อกอสรางระบบประปา กอสรางระบบผลิตน้ําประปา -             -             -             -                     17,000,000    กอสรางระบบผลิต 1. ทําใหประชาชน กองการประปา
ประปาหมูบาน หมูบานแบบผิวดิน ขนาด (Water Treatment System) น้ําประปา ไดใชน้ําอยางเพียงพอ
แบบผิวดินขนาดกลาง กลาง บานบุหิน หมูที่ 9 POG ระบบขนาดใหญ Lรองรับ จํานวน 1 โครงการ และรองรับการขยาย
บานบุหิน หมูที่ 9 ตําบลสูงเนิน เทศบาลตําบล 121-300 ครัวเรือน ตัวของชุมชน

4

ขอความใหม

ขอความเดิม  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 แกไข  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

เทศบาลตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  7  พ.ศ. 2565



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
วัตถุประสงค (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กุดจิก ใหมีประสิทธิภาพ กําลังการผลิต 10 ลูกบาศกเมตร 2. ทําใหประชาชนผู
ไดมาตรฐาน  ประชาชน ตอชั่วโมง  พรอมงานขุดสระ ใชน้ําเกิดความพึงพอ
มีน้ําใชอยางเพียงพอกับ กอสรางถนน คสล. วางทอสง   ใจในระบบการผลิตน้ํา
ความตองการ น้ําดิบ งานระบบไฟฟาแรงต่ํา- ประปาที่ไดมาตรฐาน

แรงสูง งานรั้ว งานติดตั้งประตู
ปายชื่อ รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบแปลนมาตรฐานการ
ประปาสวนภูมิภาค , การไฟฟา
สวนภูมิภาค กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และเทศบาล
ตําบลกุดจิก กําหนด
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ที่ โครงการ
งบประมาณ
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