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คํานํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของเทศบาลตําบลกุดจิก  ถือเปน

แผนพัฒนาทองถ่ิน   ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลกุดจิก  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทาง

ในการพัฒนา  แกไขปญหา  และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  บัดนี้  เทศบาลตําบลกุดจิก  มีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ฉบับท่ี  1  พ.ศ. 2565  ข้ึน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4  ขอ  22   

ดังนั้น  เทศบาลตําบลกุดจิก  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการเปลี่ยนแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  จะเกิดประโยชน

สูงสุดตอประชาชนและทองถ่ินตอไป 
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สวนท่ี  1   
บทนํา 

…………… 
 

 

1.  เหตุผลและความจําเปน 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลกุดจิก  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)     

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

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

เนื่องจากไดมีการจัดการประชุมประชาคมทองถ่ินระดับชุมชน  และประชาชนมีความตองการ
ในการพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบกับสวนราชการมีการทบทวนแผนงานโครงการ  เพ่ือใหเหมาะสมกับปจจุบัน  
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี  จึงไดมีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด 4   

ขอ  22  เพ่ือประโยชนของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอนนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติม… 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสาบสิบวัน  นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

     

2.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น     
2.1  เพ่ือใหการจัดทําโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 
2.2  เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน  และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
2.3  เพ่ือจัดหา  วัสดุ  อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน  ใหเพียงพอและอํานวย

ความสะดวกแกผูปฏิบัติงานตางๆ  
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สวนท่ี  2   
บัญชีสรุปโครงการ  และรายละเอียดโครงการ 

…………… 
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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) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
    โครงสรางพื้นฐาน
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,190,000       -          -                      -          -                      -          -                      -          -                      1 1,190,000         

รวม 1 1,190,000      -          -                     -         -                     -         -                     -          -                    1 1,190,000         
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
    เสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข
    3.2  แผนงานการศึกษา 1 200,000         1 200,000         1 200,000          1 200,000         1 200,000         5 1,000,000         
    3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ผ02/2) 1 4,354,640       1 4,354,640       1 4,354,640       1 4,354,640       1 4,354,640      5 21,773,200       

รวม 2 4,554,640      2 4,554,640      2 4,554,640       2 4,554,640      2 4,554,640      10 22,773,200       
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ผ02/2) 1 23,000,000    1 23,000,000    1 23,000,000     1 23,000,000    1 23,000,000    5 115,000,000     

รวม 1 23,000,000    1 23,000,000    1 23,000,000     1 23,000,000    1 23,000,000    5 115,000,000     
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการ
    ตามหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองทีดี
    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 190,000         2 140,000         2 140,000          2 140,000         3 150,000         12 760,000            
    1.2  แผนงานการพาณิชย 1 50,000            1 50,000            1 50,000            1 50,000            1 50,000           5 250,000            

รวม 4 240,000         3 190,000         3 190,000          3 190,000         4 200,000         17 1,010,000         
รวมทั้งสิ้น 8 28,984,640    6 27,744,640    6 27,744,640     6 27,744,640    7 27,754,640    33 139,973,200     
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ป 2568 ป 2569

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ป 2570 รวม 5 ป
ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567



แบบ ผ.03

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. ครุภัณฑอื่นๆ -          -                      -          -                      -          -                      1 50,000            1 50,000           2 100,000            
รวม -          -                      -          -                      -          -                      1 50,000           1 50,000           2 100,000           

5

ป 2570 รวม 5 ป

บัญชีสรุปครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ครุภัณฑ
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงยกระดับ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมชุมชน

ในซอยเจริญพร 1 หมูที่ 4 

ตําบลนากลาง

 - เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมชุมชนในซอยเจริญ

พร 1 หมูที่ 4 ตําบลนา

กลาง อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

โดยทําการกอสราง

1. งานรื้อถอนฝารางยกระดับรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 0.15-0.41 เมตร 

กวาง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว

รวม 2 ฝง 362 เมตร

2. งานกอสรางรางตัววีคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

ฝารางเปดคอนกรีตเสริมเหล็ก

   2.1 รางตัววีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 

0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาวรวม 2 

ฝง 297.95 เมตร

  2.2 ฝารางเปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50

 x 0.70  เมตร (ฝาคู) จํานวน 61 จุด

3. งานเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.50 

เมตร 

ยาวรวม 185 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกุดจิกกําหนด)

1,190,000 - - - -  - ถนนความยาวรวม

 185 เมตร

- รางระบายน้ําความ

ยาวรวม 362 เมตร

- ทําใหประชาชน

เดินทางไดสะดวก

มากยิ่งขึ้น

- การระบายน้ําดีขึ้น

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565
กองชาง เทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แบบ   ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสนับสนุนการจัดการ คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 200,000  200,000    200,000    200,000    200,000    รอยละ 80ของ โรงเรียนบานกุดจิก กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ศึกษาของโรงเรียน เด็กนักเรียน  จํานวน 1,900 บาท/คน เพื่อ โรงเรียนบานกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) ไดรับ

เพื่อสนับสนุนคาใชจาย บานกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) ดําเนินกิจกรรมพัฒนา สงเสริมการเรียนรูของ (รัชชุศิริอนุกูล)จัดการ การสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการเรียนการสอน ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐา นักเรียน โรงเรียนบานกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) ศึกษาอยางมีคุณภาพ ในการจัดการศึกษา

(รายหัว) และไดมาตรฐาน

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่  2  ดานการพัฒนาการศึกษา
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข
        3.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค



แบบ ผ 02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางระบบ 1.เพื่อใหเทศบาลตําบล 1. กอสรางระบบรวบรวมและ 23,000,000  23,000,000    23,000,000    23,000,000    23,000,000    ระบบรวบรวม  - ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย กุดจิกมีระบบรวบรวม บําบัดน้ําเสียของเทศบาล และบําบัดน้ําเสีย เทศบาลไดรับ และสิ่งแวดลอม
ระยะที่ 2 น้ําเสียที่เกิดขึ้นครอบคลุมตําบลกุดจิก ในชุมชน จํานวน ประโยชนโดยตรง และกรมสงเสริม

ทุกพื้นที่และเปนไปตาม เปนไปตามมาตรฐานการ  1 ระบบ และรองรับการบําบัด สิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐานการ กอสรางและถูกตองตามแบบ ในอนาคตอีก 20 ป
2. เพื่อรณรงคและสราง รายละเอียดกอสราง  - ปองกันปญหาน้ํา
จิตสํานึกของประชาชน 2. ประชากรในพื้น เนาเสียในชุมชน
ใหมีความตระหนักตอ ที่ทําการเชื่อมทอ ไดรับการรวบรวม
ปญหาน้ําเสีย มีสวนรวม ระบายน้ําเสียลงทอ และบําบัดตาม
ในการวางแผน แกไขปญหรวบรวมน้ําเสียของ มาตรฐานกอนปลอย
และดูแลรักษา ตลอดจน เทศบาลตําบลกุดจิก สูสภาพ
การกํากับดูแล  - ประชาชนมีจิตสํา
3.เพื่อใหประชาชนในเขต นึกในการปองกันดูแล
เทศบาลตําบลกุดจิก รักษาเขาใจตอวิธีการ
มีความรู ความเขาใจถึง บําบัดน้ําเสียในชุดชน
ความจําเปนในการ
ดําเนินงานดานการ
จัดการน้ําเสีย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดจิก   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมุลและยั้งยืน
ข. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง  

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

    5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
       5.1   แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แบบ ผ 02

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน  
เจาหนาที่เทศบาลตําบลกุด
จิก รวมถึง กํานัน  
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการหมูบาน 
อาสาสมัคร ตัวแทนกลุม 
องคการตางๆ  และ
ประชาชนทั่วไป

1 เพื่อเปนการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการตอตาน
การทุจริต
2. เพื่อเปนการสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่
ใหเกิด ประโยชนสุขแก
ประชาชน
3. เพื่อสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
4. เพื่อสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักที่จะไม
กระทําการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือมี 
ผลประโยชนทับซอน

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
เจาหนาที่  เทศบาลตําบลกุดจิก 
รวมถึง กํานัน  ผูใหญบาน ผูนําชุมชน
 คณะกรรมการหมูบาน อาสาสมัคร 
ตัวแทนกลุม องคการตางๆ  และ
ประชาชนทั่วไป  โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรู ความสามารถมาถายทอด
ความรูและประสบการณตางๆ ใน
การปลูกและปลุก จิตสํานึกการ
ตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติ
ราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
และจริยธรรม  มีการจัดอบรมให
ความรู อาหารวางและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน ปายโครงการ วัสดุ
อุปกรณประกอบการอบรม  จํานวน 
 1 รุน/ป  เปาหมาย 150 คน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน 

เจาหนาที่ และผูเขา
รับการอบรม จํานวน
 150 คน มีความรู
ความเขาใจไมนอย
กวารอยละ 80 

และประชาชนที่มา
ใชบริการ ไดความ
พึงพอใจในการ

บริการของเจาหนาที่
 รอยละ 80

1 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน เจาหนาที่ กํานัน  
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการหมูบาน 
อาสาสมัคร ตัวแทนกลุม 
องคการตางๆ  และประชาชน
ทั่วไปไดรับการปลูกและปลุก
จิตสํานึกการตอตานการทุจริต
2. มีการสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิด 
ประโยชนสุขแกประชาชน
3. มีจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการประพฤติปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
4. มีจิตสํานึกและความตระหนัก
ที่จะไมกระทําการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือมี ผลประโยชน
ทับซอน

สํานักปลัดเทศบาล
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    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดจิก   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่  8  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

        6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ



แบบ ผ 02

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลกุดจิก

1. เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารอันเปนประโยชน 
แกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือน ขอเท็จจริง
2. เพื่อเพิ่มชองทางให
ประชาชนไดมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลกดจิก

มีการปรับปรุงหองจัดทําเปนศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกุดจิก 
จํานวน 1 แหง

50,000 - - - 10,000 ศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลกุดจิก

 จํานวน 1 แหง

1. มีสถานที่สําหรับเผยแพร
ขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน
แกประชาชนอยางครบถวน 
2. มีชองทางใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลกุด
จิก

สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ

1. เพื่อประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลกุดจิกให
ประชาชนไดรับทราบโดย
ผาน ทางสื่อประเภทตางๆ
 ไดแก สื่อสิ่งพิมพ,   สื่อ
วิทยุ, โทรทัศน, สื่อ 
Social network ผาน
ทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อสรางจิตสํานึกให
เกิดการเรียนรู รับรูและ
เขาใจในภารกิจการ
ปฏิบัติงานของอยาง

 โป  ใ

เทศบาลตําบลกุดจิก มีสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
เทศบาล  ผานสื่อประเภทตางๆ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีสื่อประชาสัมพันธ
อยางนอย 3 ชองทาง

1. เทศบาลตําบลกุดจิกมีชองทาง
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ 
การดําเนินงานตางๆ
2. มีชองทางใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลกุด
จิก

สํานักปลัดเทศบาล
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    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดจิก   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่  8  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

        6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ



แบบ ผ 02/2

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเสริมศักยภาพ
ชุมชนทองถิ่นจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลไกการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน
ระดับพื้นที่และเครือขาย
อันนําไปสูการลดการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนน
2.เพื่อพัฒนารูปธรรมการ
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดการความ
ปลอดภัยทางทองถนนให
เกิดเปนนวัตกรรมจัดการ
อุบัติเหตุทางถนนที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อสนับสนุน
กระบวนการพัฒนา  
มาตรการ ขอตกลงและ
นโยบายสาธารณะระดับ
พื้นที่โดยสรางความ

รวมมือกับหนวยงานที่

พื้นที่เปาหมายองคกรปกครองในเขต
อําเภอสูงเนิน จํานวน 7 แหง บริหาร
จัดการพื้นที่ในการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน

4,354,640 4,354,640 4,354,640 4,354,640 4,354,640 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 
ลดลงไมนอยกวา
รอยละ 80  เกิด
พื้นที่ตัวอยาง ตาม

เปาหมาย อยางนอย
 1 ตําบล

1. มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนของชุมชนทองถิ่นลดลง
2. เกิดพื้นที่ตัวอยางการจัดการ
ความปลอดภัยทางทองถนนโดย
ชุมชนทองถิ่น
3. เกิดการบูรณาการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชน
ทองถิ่น
4. เกิดระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนโดยชุมชน
ทองถิ่นสามารถดําเนินการได
ตอเนื่อง

เทศบาลตําบลกุด
จิก/ภาคีเครือขาย
สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการ
เสริมสรางสุขภาพ 

(สสส.)
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่  2  ดานการพัฒนาการศึกษา
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข
        3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลตําบลกุดจิก   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู



แบบ   ผ.02

วัตถุ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
ประสงค (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการ Korat Smart City  - เพื่อดําเนินการขับเคลื่อน จํานวนผูประกอบการ และ 50,000     50,000     50,000       50,000        50,000        1.รอยละ 80 มีการใชจายเงินโดย กองคลัง
สังคมไรเงินสด (Cashless นโยบายโคราชสังคมไรเงินสด ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ จําหนวยผูประกอบ ไมใชเงินสด โดยดํา
Society) เทศบาลตําบลกุดจิก  - เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เทศบาลตําบลกุดจิก ลดการ การที่รับเงินผาน เนินการผานแอปพลิ
กาวไกลสู สังคมไรเงินสด ในการใชจายเงิน ลดปญหา ใชจายเงินสด โดยดําเนิน ระบบแอปพลิเค เคชั่นตางๆ
(Cashless Society) อาชญากรรม การใชจายผานแอปพิเคชัน ชันตางๆ โดยไม
ความสะดวกยุค new nolmal  - เพื่อเปนไปตามมาตรการ ตางๆ โดยการจัดอบรมให ใชเงินสด

ปองกันการแพรระบาดของ ความรู  จัดทําปายโครงการ
โรคติดเชื้อ โควิด - 19 ปายประชาสัมพันธ  และ

การดําเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
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    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักเกณฑการบริหารจัดการเมืองที่ดี
        6.3  แผนงานบริหารงานคลัง

ที่ โครงการ
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
1 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ กังหันน้ําเติมอากาศโซลาเซลล 350 w  -  -  - 50,000       50,000       กองสาธารณสุข

 จํานวน 2 เครื่องๆละ 25,000  บาท และสิ่งแวดลอม
 - ใชพลังงานแสงอาทิตย
 - โครงสรางเหล็กแข็ง และพนสีปองกันสนิม
 - มีชุดกันสะเทือน มอเตอรเดินเรียบขึ้น
 - มีตัวเครื่องพรอมกังหันลม

 - วัสดุและอุปกรณอื่นๆประกอบการใชงาน
 - สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ํา
สืบราคาจากทองตลาดไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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