
 
 
 
 
 

 ส่วนที่ 5 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2559 - 2561 ) 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม 3 ปี 
 จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
ลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 
แนวทางที่ 2 การจัดท าผังเมือง 
แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 
แนวทางที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชนให้เป็น
เอกลักษณ์ 
 

 
 

25 
 

3 
12 
3 

 
 

8,630,480 
 

160,000 
487,000 
100,000 

 
 

21 
 
3 
13 
3 

 
 
16,635,000 

 
160,000 
387,000 
100,000 

 
 

13 
 
3 
12 
3 

 
 

14,062,000 
 

160,000 
372,000 
100,000 

 
 

59 
 
9 
37 
9 

 
 

39,327,480 
 

480,000 
1,246,000 
300,000 

รวม 43 9,377,080 40 17,282,000 31 14,694,000 114 41,353,480 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2559 - 2561 ) 

 
ยุทธศาสตร์ ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคน สังคม 
และการศึกษา 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ท้องถิ่น 
แนวทางที ่4 ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและ
ครอบครัวเข้มแข็ง 
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน
สาธารณสุขและการแพทย์ 
 

 
 

11 
 
6 
10 
 

14 
 

16 

 
 

361,000 
 

250,000 
775,000 

 
600,000 

 
255,500 

 

 
 

11 
 
6 
11 
 

14 
 

16 

 
 

361,000 
 

606,000 
805,000 

 
600,000 

 
255,500 

 
 

11 
 
5 
10 
 

14 
 

16 

 
 

356,000 
 

220,000 
775,000 

 
600,000 

 
255,500 

 
 

33 
 

17 
31 
 

42 
 

48 

 
 

1,078,000 
 

1,076,000 
2,355,000 

 
1,800,000 

 
766,500 

รวม 57 2,241,500 58 2,627,500 56 2,206,500 171 7,075,500 
 

27 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2559 - 2561 ) 

 
ยุทธศาสตร์ ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม 3 ปี 



จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพ่ิมปริมาณ
ทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและจัดการ
คุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 

 
 

3 
 
7 
 
 

16 

 
 

280,000 
 

615,000 
 
 

9,152,000 

 
 

2 
 
8 
 
 

11 

 
 

80,000 
 

4,540,000 
 
 

3,059,000 

 
 

2 
 
7 
 
 

10 

 
 

80,000 
 

365,060,621 
 
 

940,000 

 
 

7 
 

22 
 
 

37 

 
 

440,000 
 

370,215,621 
 
 

13,151.000 

รวม 26 10,047,000 21 7,679,000 19 366,080,621 66 383,806,621 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2559 – 2561 ) 

 
ยุทธศาสตร์ ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิต  ทรัพย์สินและความมั่นคง 
 แนวทางที่ 1 ปูองกันและบรรเทาความเสียหาย
จากสาธารณภัย 
แนวทางที่ 2 บริหารจัดการด้านการปูองกันยาเสพ
ติดและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แนวทางที่ 3 ปูองกันและบรรเทาความเสียหายจาก
อุบัติเหตุจราจร 
แนวทางที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

 
 
3 
 
6 
 
 

12 
 
7 
 

 
 

130,000 
 

225,000 
 
 

719,000 
 

315,000 
 

 
 
3 
 
5 
 
 

11 
 
7 
 

 
 

130,000 
 

180,000 
 
 

590,000 
 

315,000 
 

 
 
3 
 
5 
 
 

11 
 
7 
 

 
 

130,000 
 

180,000 
 
 

590,000 
 

315,000 
 

 
 
9 
 

16 
 
 

34 
 

21 
 

 
 

390,000 
 

585,000 
 
 

1,899,000 
 

945,000 
 

รวม 28 1,389,000 26 1,215,000 26 1,215,000 80 3,819,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2559 – 2561 ) 

 
ยุทธศาสตร์ ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์
ความรู้ 

 
49 
 

11 
 

 
5,265,900 

 
7,115,000 

 

 
46 
 
9 
 

 
5,211,900 

 
8,058,000 

 

 
46 
 
8 
 

 
5,161,900 

 
7,558,000 

 

 
141 

 
28 
 

 
15,639,700 

 
22,731,000 

 



แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางที่ 4 พัฒนาการบริการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 

7 
12 

233,000 
200,000 

5 
11 

200,000 
150,000 

5 
11 

200,000 
150,000 

17 
34 

633,000 
500,000 

รวม 79 12,813,900 71 13,619,900 70 13,069,900 220 39,503,700 
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แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.2559 – 2561 ) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยข้างร้านปอม คารแ์คร์  
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 
 

เพ่ือไม่ให้มีน้ าท่วมขัง 
 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.60 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 
ม. บ่อพัก 0.80X0.80 ม. พร้อมฝา
บ่อพัก  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

700,000 
(เทศบาล) 

 

- - 
 

ระบายน้ าใน
ชุมชนไดส้ะดวก
และไม่ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
หมายเหต ุ

ด าเนินการช่วง
ละ 150 ม. 

2 โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ 
จัดกิจกรรมลอยกระทง  
(สระวัดอัมพาผล) 
หมู่ที่ 1 บ้านโคก 

เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสถานที่จัด
กิจกรรมวันลอยกระทง 

ก่อสร้างอาคาร คสล. 
ขนาดกว้าง 7.50 ม.  
ยาว 10.50 ม. พร้อมราว 
กันตก (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 240,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมี
สถานที่ 
ลอยกระทงที่
กว้างขวางและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
หมายเหต ุ

ก่อสร้างยังไม่ได ้

3 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 

เพ่ือขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาพาดสายขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าและขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
ไฟฟูา 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่



ที ่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

จะได้รับ รับผิดชอบ 

4 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า
สวนสาธารณะบ้านโคก  
หมู่ที่ 1 บ้านโคก 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้รดต้นไม้ 
และดูแลรักษา
สวนสาธารณะให้ร่มรื่น 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตหรือ
ถังเก็บน้ าส าเร็จรูปขนาดบรรจุน้ า
ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. พร้อม
อุปกรณ์ 

- 200,000 
(เทศบาล) 

- มีถังบรรจุน้ า
ส าหรับรดต้นไม้ 
ดูแลรักษา
สวนสาธารณะให้
ร่มรื่นและสวยงาม 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ห้าแยกถนนราษฎร์
บ ารุง - สามแยกถนนศรีพุทธา)    
หมู่ที่ 3,7 บ้านโคก 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 900 
ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

450,000 
(เทศบาล) 

 

- - 
 
 

มีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนหลังศูนย์
ราชการ : ซอยข้างเทศบาล)    
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 200 
ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ัง
สองข้าง (ตามแบบแปลนฯ) 

104,000 
(เทศบาล) 

 

- - 
 
 

มีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงานหลังเดิม 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่อบรม
กลุ่มอาชีพและเป็นอาคาร
นวดแผนไทย 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขนาด
กว้าง 20 ม. ยาว 150 ม. สูง 3 
ม. หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  
300 ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

300,000 
(เทศบาล) 

- 
 
 

เป็นสถานที่อบรม
กลุ่มอาชีพและเป็น
อาคารนวดแผน
ไทยของประชาชน

กองช่าง 



ในเขตเทศบาล 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ถนนอเนกประสงค์  
(ฝั่งสวนสาธารณะบ้านโคก)  
หมู่ที่ 1 บ้านโคก 

เพ่ือระบายน้ าสะดวกและ
ไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.60 ม. ยาว 180 ม. พร้อมฝา
รางระบายน้ า 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

810,000 
(เทศบาล) 

- 
 

ระบายน้ า 
ในชุมชนสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัวยู ซอยเทศบาล5  
(จากบ้านนายยุทธศักดิ์  
เมินเมือง – บ้านนายหนูรักษ์  
สินโพธิ์)  หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือระบายน้ าสะดวกและ 
ไมท่่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.30 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.12 
ม. พร้อมฝารางระบายน้ า 
(ตามแบบแปลนฯ) 

250,000 
 (เทศบาล) 

  

- - 
 

ระบายน้ า 
ในชุมชนสะดวก
มากขึ้น 
 
 

กองช่าง 

10 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยสุขาภิบาล4  
(จากซอยสุขาภิบาล3 – บ้าน
นายสีโห  มืดอินทร์) 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือระบายน้ าสะดวกและ 
ไมท่่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.30 ม. ยาว 50 ม. พร้อมฝาราง
ระบายน้ า  
(ตามแบบแปลนฯ) 

125,000 
(เทศบาล) 

 

- - 
 

ระบายน้ า 
ในชุมชนสะดวก
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
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               แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยสุขาภิบาล4  
(จากบ้านนางสุมาลี – บ้านนาง

เพ่ือระบายน้ าสะดวก 
ไมท่่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.30 ม. ยาว 100 ม. พร้อมฝา
รางระบายน้ า (ตามแบบแปลนฯ) 

250,000 
 (เทศบาล) 

 

- - 
  

ระบายน้ าในชุมชน
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 



อ านวยทั้งสองฝั่ง)  
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

 

12 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง
จากซอยสุขาภิบาล15 – ซอย
สุขาภิบาล16  
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือให้ราษฎรมีถนนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
กว้าง 4 ม. ยาว 540 ม.  
สูงเฉลี่ย 0.60 ม.หรือเป็นปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

324,000 
 (เทศบาล) 

- มีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   
(จากทางหลวง อบจ.ขอนแก่น -     
ที่นานายธีรวิทย์ )  
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือให้ราษฎรมีถนนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.  
สูงเฉลี่ย 0.60 ม.หรือเป็นปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

120,000 
 (เทศบาล) 

- มีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

14 โครงการจัดท าสวนหย่อม
สาธารณะประโยชน์ (หน้าร้าน
เสริมสวยตติยา) 
หมู่ที่ 3 บ้านโคก 

เพ่ือให้สวนสาธารณะมี 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ก่อสร้างรั้ว สูง 0.80 ม.  
ยาว 54 ม. ปรับปรุงถมดิน 
ตกแต่งปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับ (ตามแบบแปลนฯ) 

100,000 
 (เทศบาล) 

 

- - 
 

มีสถานที่พักผ่อน
และมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

กองช่าง 

15 โครงการจัดท าสวนหย่อม
สาธารณะประโยชน์ (ตรงข้าม
บ้านนางบุญถือ  เหล่าคนค้า) 

เพ่ือให้สวนสาธารณะมี 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ก่อสร้างรั้ว สูง 0.80 ม.  
ยาว 54 ม. ปรับปรุงถมดิน 
ตกแต่งปลูกไม้ดอก 

100,000 
 (เทศบาล) 

 

- - 
 

มีสถานที่พักผ่อน
และมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

กองช่าง 



หมู่ที่ 3 บ้านโคก ไม้ประดับ (ตามแบบแปลนฯ) 
16 โครงการปรับปรุงบริเวณรอบ

สระน้ าโรงเรียนชุมชนบ้านโคก 
หมู่ที ่3 บ้านโคก 

เพ่ือใช้ในการท าสวนพืช
เศรษฐกิจในชุมชน 

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม  
สูง 1 ม. ยาว 299 ม. พร้อมขุด
แต่งถมดิน ปรับพื้นท่ีรอบสระน้ า
พ้ืนที่ 3,200 ตร.ม.(ตามแบบฯ) 

- 
 

- 200,000 
(เทศบาล) 

ได้ปลูกพืช
เศรษฐกิจเพ่ือ
สร้างรายได้ใน
ครอบครัว 

กองช่าง 

17 โครงการถมดินพร้อมลงหินคลุก 
ตลาดนัดโคกหลุบโจด   
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ศูนย์รวมจ าหน่ายสินค้า
เศรษฐกิจชุมชน 

ถมดินตลาดนัดโคกหลุดโจด 
ขนาดกว้าง 100 ม. ยาว 200 ม. 
สูงเฉลี่ย 1 ม.  พร้อมลงหินคลุก 
กว้าง 100 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.10 ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

2,400,000 
(เทศบาล) 

- 
 

มีศูนยจ์ าหน่าย
สินค้าเพ่ือเพ่ิม
รายได้ใน
ครอบครวั 

กองช่าง 
(เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง) 
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              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการของ) 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
(ข้างบ้านนายผอง  แสนเรียน - 
บ้านนางใบ  บุญกอบ)  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 
ตร.ม.  

- 
 

660,000 
 (เทศบาล) 

- 
 

ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รอบสนามฟุตบอลของเทศบาล 

เพ่ือระบายน้ าสะดวก 
และไม่ท่วมขัง 

ความยาวเดิมโดยรวมปริมาณ 
300 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.10 
ม.พร้อมบ่อพักน้ าขนาด
0.80X0.80 ม. จ านวน 1 บ่อและ
ฝาครอบ  (ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

- 700,000 
(เทศบาล) 

ไม่มีน้ ากัดเซาะ
สนามฟุตบอลและ
ใช้งานได้ตลอดปี 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพ่ือให้ราษฎรสัญจรเข้าไป ช่วงแรก ลานคอนกรีตกว้าง 4 ม. 400,000 - - มีพ้ืนที่ประกอบ กองช่าง 



เสริมเหล็กรอบเมรุมาศ 
วัดอัมพาผล  
หมู่ที่ 1 บ้านโคก 

ใช้ประโยชน์หรือเข้าไปท า
พิธีทางศาสนาได้อย่าง
สะดวก 

ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.  
ช่วงที่2 ลานคอนกรีตกว้าง 5 ม.  
ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 230 
ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

 (เทศบาล) 
 

ศาสนกิจกว้างขวาง
มากขึ้น 
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              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการของ) 

 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(เริ่มจากถนนสายรอบนอก - 
ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.
3037 ร.ร.อนุบาลอรุณโรจน์)  
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 

เพ่ือให้ราษฎรสัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

โดยถมดินกว้าง 5 ม. ยาว 435 ม. 
สูง 1 ม. และลงลูกรังขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 435 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมเกรดปรับ รดน้ า บดอัด
แน่นผิวการจราจร (ตามแบบฯ) 

- 
 

- 300,000 
(เทศบาล) 

สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจรถนนรื่นรมย์ (เริ่มจาก
แยกถนนรุ่งรัศมี – แยกถนน 
ศรีพุทธา)  
หมู่ที่ 3,7 บ้านโคก 
 

เพ่ือให้ราษฎรสัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

ปรับปรุงขยายผิวโดยเทคอนกรีต
กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม.  
หนา 0.40 ม. เป็นปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 2,460 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นแบ่งทิศทางจราจร  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

300,000 
(เทศบาล) 

- สัญจรไปมาสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจรซอยสุขาภิบาล 4  
(เริ่มจากแยกถนนราษฎร์พัฒนา 

เพ่ือให้ราษฎรสัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

ปรับปรุงขยายผิวโดยเทคอนกรีต
กว้าง 0.50 ม. เป็นปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. 

- 
 

100,000 
(เทศบาล) 

- 
 

สัญจรไปมาสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



- ทางหลวงสาย 229) 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี  

พร้อมตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร 
(ตามแบบแปลนฯ) 
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               แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บ้านนายพล นาง
ตุ่ม) หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย 

เพ่ือให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. 
ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 129 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังท้ังสองข้าง
ตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบฯ) 

67,080 
(เทศบาล) 

 

- - 
 

สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจรถนนโคกนคร (เริ่มจาก
ตลาดนัดโคกหลุบโจด - ถนนศรี
พุทธา)  
หมู่ที1่,3,7และ8 บ้านโคก 

เพ่ือให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงขยายผิวโดยปู 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 
กว้าง 6 ม. ยาว 730 ม.  
หนา 0.04 ม. หรือเป็นปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 4,380 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นแบ่งทิศทาง
การจราจร  (ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

1,600,000 
(เทศบาล) 

- 
 

สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไปบ้านนายาว 
 (ต่อความยาวเดิม) 
หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย 
 

เพ่ือให้ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5
ม. ยาว 570 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,850 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางท้ังสองข้างตามสภาพพ้ืนที่ 

- - 1,482,000 
(เทศบาล) 

 

ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางสัญจร
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม    

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (จากแยกซอย
สุขาภิบาล13 - ดอนกอกด่อน)  
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือให้ราษฎรสัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 
2,500 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังท้ัง
สองข้างตามพ้ืนที่ (ตามแบบฯ) 

- 
 

- 
 

1,250,000 
(เทศบาล) 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
(ถนนรอบนอกต่อความยาวเดิม
ที่นานายไพรัช  จ าปาวงษ์)   
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 

เพ่ือให้ราษฎรสัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 610 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังท้ังสองข้าง
ตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบฯ) 

305,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- ราษฎรสัญจรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
(ซอยข้างบ้านอาจารย์บุษบา)  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า  

เพ่ือให้ราษฎรสัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 236 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 944 
ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

472,000 
(เทศบาล) 

 
 

- ราษฎรสัญจรได้
อย่างสะดวก 
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

39 
 
 
               แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม    

 โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่



ที ่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ป ี2561 
(บาท) 

จะได้รับ รับผิดชอบ 

30 โครงการก่อสร้างขยายถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสุขาภิบาล16  
(ข้างธนาคาร ธกส.)  
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 
 

เพ่ือขยายผิวถนนเดิมทีค่ับ
แคบให้รถวิ่งสวนทางกันได้ 
 

ก่อสร้างขยายถนน คสล.  
ข้างละ 1 ม. ยาว 467 ม.  
หนา 0.15 ม. รวม 2 ข้างมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
934 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางท้ังสองข้างตามสภาพพ้ืนที่ 

467,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- ผู้ใช้ถนน
สามารถวิ่งสวน
ทางได้สะดวก
มากขึ้น 
 
 

กองช่าง 

31 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
ซอยสุขาภิบาล5  
(ข้างบ้านนางหนูจีน  มูลมืด)  
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 
 

เพ่ือระบายน้ าจาก
บ้านเรือนราษฎรลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะได้อย่าง
สะดวก 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด  
0.40 x1.00 ม. ยาว 182 ม. และ
ก่อสร้างบ่อพักน้ า ขนาด 0.80 ม. 
จ านวน 10 บ่อ พร้อมเทคอนกรีต
ทับหลังท่อระบายน้ า 
(ตามแบบแปลนฯ) 

546,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- ระบายน้ าจาก
บ้านเรือน
ราษฎร์ลงสู่
แหล่งน้ า
สาธารณะ
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านโคก 

เพ่ือให้ชุมชนได้มีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 
 

ต่อเติมศาลาขนาดกว้าง 8 ม.  
ยาว 12 ม. สูง 3 ม. หรือมีพ้ืนที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

432,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- มีสถานที่
ส าหรับท า
กิจกรรมร่วมกัน
ได้เป็นอย่างดี 
 

กองช่าง 
 

 
40 

 
 
 
               แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่



ที ่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

ว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ 

33 
 
 

โครงการก่อสร้างลูกรังรอบท่ี
สาธารณะประโยชน์ 
โคกหนองแต้  
หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย 
 

เพ่ือปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะประโยชน์และ
การตัดไม้ท าลายปุา 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 3,600 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 
ม. และลงลูกรังขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 3,600 ม. หนา 0.15 ม. และ
วางท่อระบายน้ าตามสายทาง 
ขนาด 0.30x1.00 ม. จ านวน 3 
จุด รวม 21 ท่อน  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

- 
 

3,600,000 
(เทศบาล) 

ปูองกันการบุก
รุกและตัดไม้ 
ท าลายปุาใน 
ที่สาธารณะ
ประโยชน์โคก
หนองแต้ได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 
*** โครงการนี้
น่าจะมีปัญหา
ในทางปฏิบัติ
เนื่องจากใน
ขณะนี้มีผู้บุกรุกที่
สาธารณะ
ประโยชน์โคก
หนองแต้ หลาย
รายแล้ว 

34 โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ 
ฌาปนสถาน 
ที่สาธารณประโยชน์ 
โคกหนองแต้ 
หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย 
 

เพ่ือให้ฌาปนสถานมีท่ีพัก
ญาติเพียงพอ ในการ
ประกอบกิจกรรมตาม
ธรรมเนียมประเพณีพ้ืนถิ่น 

ก่อสร้างศาลาพักญาติขนาดกว้าง 
7 ม. ยาว 21 ม.  
สูง 3 ม. หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 147 ตร.ม.  
จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบแปลนฯ) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- มีที่พักญาติ
เพียงพอใน
การประกอบ
กิจกรรมตาม
ธรรมเนียม
ประเพณีพ้ืน
ถิ่นได้เป็น
อย่างดี 

กองช่าง 
 

41 
 
 
 
 
               แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ป ี2561 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีเส้นทางส าหรับ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 - - 2,300,000 มีถนนไว้ส าหรับ กองช่าง 



 
 

เสริมเหล็กสายหนองส่องแมว  
หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย 
 

ประชาชนใช้ขนถ่าย
ผลิตผลทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 
 

ม. ยาว 930 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,650 ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางท้ังสองข้างตามสภาพ
พ้ืนที ่(ตามแบบแปลนฯ) 

  (เทศบาล) ขนถ่ายผลิตผล
ทางการเกษตรได้
สะดวกยิ่งขึ้น 
 

36 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย 
จากแยกทางหลวงชนบท ขก 
3037 - ถนนเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 
 

เพ่ือให้มีเส้นทางขนถ่าย
ผลิตผลทางการเกษตร 
ของประชาชนอย่าง
สะดวก 
 

โดยถมดินกว้าง 4 ม. ยาว 212 ม.  
สูง 1 ม. และลงลูกรังกว้าง 3 ม. 
ยาว 212 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามสายทาง
ขนาด 0.40 x1.00 ม.(มอก.ชั้น 3) 
จ านวน 2 จุด รวม 14 ท่อน 

- 
 

- 
 

210,000 
(เทศบาล) 

มีเส้นทางขนส่ง
ผลิตผลทางการ
เกษตรให้กับ 
ประชาชนอย่าง
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

37 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายล าห้วยบ่าตอนล่าง  
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 
 

เพ่ือให้มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตการเกษตร 
ของประชาชนอย่าง
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม.  
ยาว 820 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,460 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองข้างตามสภาพพ้ืนที่ 

- 
 

- 
 

1,230,000 
(เทศบาล) 

มีเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
ให้กับประชาชน
อย่างสะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

42 
 
               แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

38 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์   
หมู่ที่ 1 บ้านโคก 
 

เพ่ือให้ชุมชนได้มีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 
 

ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 6 ม.  
ยาว 10.50 ม. สูง 3 ม. หรือมี
พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

440,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- มีสถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมร่วมกันได้
เป็นอย่างดี 
 

กองช่าง 
 

39 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
ถนนทางเข้าฌาปนสถาน 
โคกหนองแต้  
หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย 

เพ่ือระบายน้ าจากที่
สาธารณะและปูองกันการ
กัดเซาะถนนทางเข้า 
ฌาปนสถาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด 
40x100 ม. (มอก.ชั้น3) ความ
ยาว 472 ม. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก
น้ าขนาด 0.60x0.60 ม.  

- 
 

- 
 

1,800,000 
(เทศบาล) 

ระบายน้ าจากที่
สาธารณะและ
ปูองกันการกัดเซาะ
ถนนทางเข้า 

กองช่าง 



 
 

 จ านวน 47 บ่อและเทคอนกรีต
ทับแนววางท่อระบายน้ า 

ฌาปนสถานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

40 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
(ซอยข้างบ้านนายอุดร  อรัญ 
เสริฐ)  หมู่ที ่2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. 
ยาว 14 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 42 ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

21,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- มีเส้นทางให้
ประชาชนได้ใช้
อย่างสะดวก 
มากขึ้น 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายฝายน้ าล้น 
ขก 21048 (ต่อความยาวเดิม) 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 
 

เพ่ือให้ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 
ม. ยาว 10 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้าง
ตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบฯ) 

35,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

43 
 

 
               แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

42 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล13 
(ช่วงคอสะพานฝั่งบ้านโสกนาดี) 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือให้ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ัง
สองข้างตามสภาพพ้ืนที่ 
(ตามแบบแปลนฯ) 
 

160,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สัญจร
สะดวก 
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
*** หมายเหตุ  
ควรจะมีการ
ก่อสร้างก าแพงกัน
น้ าเพื่อปูองกันคอ
สะพานก่อนที่จะ
ด าเนินการก่อสร้าง
ถนนในบริเวณนี้ 
เพราะเคยมีการ
ก่อสร้างถนน



มาแล้ว 1 ครั้ง ใน
ปีงบประมาณ2549 

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร (จากทางหลวง 229 
- พ้ืนที่การเกษตร) 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรอย่าง
สะดวก 
 

โดยลงลูกรังกว้าง 3 ม.  
ยาว 315 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือเป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 
945 ตร.ม. พร้อมเกรดปรับ  
รดน้ าบดอัดแน่น (ตามแบบฯ) 

- 
 

- 
 

200,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
ขนถ่าย
ผลผลิต
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

44 
 
 
               แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ชนิดหลายช่อง ล าห้วยบ่า
ตอนล่าง (นานายอึ้ม) 
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 

เพ่ือระบายน้ าที่กัดเซาะ
ถนนได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด
หลายช่องกว้าง 2.10 ม. ลึก 1.80 
ม. จ านวน 4 ช่อง พร้อมก าแพง
ปากท่อลอดเหลี่ยม (ตามแบบฯ) 

- 
 

- 
 

500,000 
(เทศบาล) 

ระบายน้ าได้สะดวก
มากขึ้นและไม่ท่วม
ขังพ้ืนที่การเกษตร 

กองช่าง 
 

45 โครงการก่อสร้างตลาดสด 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่จ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างอาคาร 
กว้าง 15 ม. ยาว 30 ม. สูง 3.50 
ม.พ้ืนที่ 450 ตร.ม. (ตามแบบฯ) 

- 
 

2,700,000 
(เทศบาล) 

- 
 

มีสถานที่จ าหน่าย
สินค้าเพ่ือสร้าง
รายได้มากข้ึน 

กองคลัง 

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ถนนหลังโรงเรียนโคกโพธิ์ไชย
ศึกษา (ต่อความยาวเดิมทางเข้า
โรงสีชุมชน) หมู่ที่ 1 บ้านโคก 

เพ่ือระบายน้ าสะดวก 
และไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.60 ม. ยาว 194 ม. พร้อมฝา
รางระบายน้ า (ตามแบบแปลนฯ) 

870,000 
(เทศบาล) 

- - ระบายน้ าในชุมชน
ไดส้ะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 



47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสระแดง – โคก
หลุบโจด (ต่อความยาวเดิม)  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือให้ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 323 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,615 
ตร.ม. และวางท่อระบายน้ า 
0.30x1.00 ม. (มอก.ชั้น3)จ านวน 
7 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ัง
สองข้างตามสภาพพ้ืนที่ 
(ตามแบบแปลนฯ) 

810,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
มากขึ้น 
 

 

45 
 
 
               แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ถนนสุขาภิบาล13  เริ่ม
จากหน้าบ้านนายบัวเรียง แฝง
ดาหาร – บ้านนางละออง 
สิงห์วาภรณ์(ต่อความยาวเดิม) 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือระบายน้ าสะดวก 
และไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ ากว้าง 
0.60 ม. ยาว 186 ม. หนา 
0.12 ม. พร้อมฝารางระบายน้ า  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 1,110,000 
(เทศบาล) 

- ระบายน้ าในชุมชนได้
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

49 โครงการขยายผิวจราจรถนน
ไปวังหิน-วังหว้า หมู่ที่ 2  
บ้านโสกนาดี 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรสะดวก
ขึ้น 
 

พ้ืนที่ขยายผิวจราจรข้างละ 
1.50 ม. รวมคอนกรีตกว้าง 3 
ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมปูแอสฟัลท์ติกกว้าง 8 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,200 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลน) 

- 1,200,000 
(เทศบาล) 

- มีเส้นทางให้ประชาชน
ได้ใช้สัญจรอย่าง
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 



50 โครงการติดตั้งโครงหลังคา
ถาวรที่ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือให้ชุมชนได้มี
สถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน 
 

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กครอบ
ถนนราษฎร์พัฒนากว้าง 9 ม. 
ยาว 14 ม. สูง 4 ม. หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 126 ตร.
ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

- 400,000 
(เทศบาล) 

- มีสถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมร่วมกันได้เป็น
อย่างดี 
 

กองช่าง 
 

46 
 
 
 
              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือระบายน้ าสะดวก 
และไม่ท่วมขัง 

เริ่มจากสี่แยกจุดตัดถนนรุ่งรัศมี
ก่อสร้างรางฯความยาว 243 ม. 
พร้อมลงท่อ 0.60x100 ม. 
จ านวน 34 ท่อนข้ามถนน (ตาม
แบบแปลนฯ) 

- 1,480,000 
(เทศบาล) 

- ระบายน้ าในชุมชน
ไดส้ะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้าง
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย)  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 ม. ยาว 
313 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,565 ตร.
ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

- 782,000 
(เทศบาล) 

- มีเส้นทางให้
ประชาชนได้ใช้
สัญจรอย่างสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

53 โครงการต่อเติมศาลา 
อเนกประสงค์ (ด้านทิศเหนือ) 
หมู่ที่ 3 บ้านโคก 

เพ่ือให้ชุมชนได้มีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 

ก่อสร้างศาลากว้างเฉลี่ย 3.30 ม. 
ยาว 10.50 ม. หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 34.65 ตร.
ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 

- - มีสถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมร่วมกันได้
เป็นอย่างดี 

กองช่าง 
 

54 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
ตรงกลางถนนข้างบ้านพ่อปั่น 
ช านิงาน หมู่ที่ 3 บ้านโคก 

เพ่ือระบายน้ าสะดวก 
และไม่ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าตรงกลางถนน
กว้าง 2 ม. ยาว 30 ม. พร้อมวาง
ท่อขนาด 0.30 ม. จ านวน 35 
ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า  4 จุด  

50,000 
(เทศบาล) 

- - ระบายน้ าในชุมชน
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 



(ตามแบบแปลนฯ) 

47 
 
 
 
              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

55 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี และ 
หมู่ที่ 11 บ้านนาวิลัย 

เพ่ือระบายน้ าไดส้ะดวก 
และไม่อุดตัน 

ขุดลอกตามจุด ดังนี ้
จุดที ่1 หน้าบ้านสท.มนทาวดี 
หมื่นฤทธิ์ – บ้านด.ต.วิชาญ 
เหมะเทวัญ ยาว 150 ม. 
จุดที่ 2 หน้าบ้านนายค าพอง 
– นายประเสริฐ ชาวโคกขี 
ยาว 120 ม. 
จุดที ่3 หน้าบ้านนายสอน – 
หน้าบ้านนายหมี เหล่าคนค้า 
ยาว 80 ม. 
จุดที่ 4 หน้าบ้านนายค าพอง 
– หน้ารพ.สต.บ้านโคก ยาว 
150 ม. 

70,000 
(เทศบาล) 

- - ระบายน้ าในชุมชนได้
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สุขาภิบาล13 
(ต่อความยาวเดิม)  
หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 10 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
40 ตร.ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

- 20,000 
(เทศบาล) 

- มีเส้นทางให้
ประชาชนได้ใช้สัญจร
อย่างสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

48 



 
 
 
              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุงลาน 
อเนกประสงค์สวนสุขภาพห้วย
กอย หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี 

เพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงามไว้ออกก าลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างลานกว้าง 55 ม. ยาว 
59 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,245 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 1,298,000 
(เทศบาล) 

- ปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงามไว้ออก
ก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
 

58 โครงการขุดลอกราง – ท่อ
ระบายน้ า (ถนนรุ่งนภา)  
ที่อุดตัน หมู่ที่ 1 บ้านโคก และ
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

เพ่ือระบายน้ าไดส้ะดวก 
และไม่อุดตัน 

ขุดลอกตามจุด ดังนี ้
จุดที่ 1 หน้าบ้านนายบัว ค า
มูลมี – หน้าบ้านนายสมศักด์ 
บุญมาพัฒน์ ทั้งสองข้าง ยาว 
300 ม. 
จุดที่ 2 หลังบ้านนายสยาม 
บุญกอบ – นางจันทร์ อุตปา 
ทั้งสองข้าง ยาว 260 ม. 

78,400 
(เทศบาล) 

- - ระบายน้ าในชุมชน
ไดส้ะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัวยู เริ่มจากหน้าบ้านนางเลี่ยม
ผ่านหน้าบ้านนางหนูภักดิ์  
นักท าเกวียน  
หมู่ที่ 1 บ้านโคก 

เพ่ือระบายน้ าสะดวก 
และไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางฯกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 44 ม. หนา 0.12 ม. 
พร้อมฝารางระบายน้ า  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 109,000 
(เทศบาล) 

- ระบายน้ าในชุมชน
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

49 
 
 
 
              แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 



 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



              แนวทางที่ 2 การจัดท าผังเมือง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมและการ
วางผังชุมชน พัฒนาบุคลากรของ
อปท. ให้มีความรู้การจัดท าผังเมือง 
งานพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ให้
เป็นมาตรฐาน 

เพ่ือให้เทศบาลร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดท าผัง
เมืองรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ภายในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จัดสภาพแวดล้อมและ
ปรับภูมิทัศน์ให้ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการจัดท าค่าพิกัดแนวเขตการ
ปกครองของ อปท. 

เพ่ือความชัดเจนและไม่มี
พ้ืนที่ทับซ้อนกับอปท.อ่ืน 

ภายในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

มีแนวเขตการบริหาร
จัดการที่แน่ชัดมากข้ึน 

กองช่าง 

3 โครงการจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาล เพ่ือความชัดเจนและมี
พ้ืนที่แน่ชัดต่อการบริหาร
จัดการ 

ภายในเขตเทศบาล 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

มีแนวเขตการบริหาร
จัดการที่แน่ชัดมากข้ึน 

กองช่าง 
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             แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 



1 โครงการอบรมเพาะพันธ์ปลา
ให้แก่เกษตรกรในชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

มีอาชีพและรายได้ 
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร 

1 ศูนย์ 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

สามารถประกอบอาชีพ
เพ่ิมรายได้มากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ข้าวและ 
พันธุ์ผัก/พันธุ์ไม้ ให้แก่เกษตรกร 

เพ่ือให้เกษตรกรลดต้นทุนใน
การผลิตและพัฒนาสายพันธุ์
ข้าว 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

100,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

สามารถลดต้นทุนใน
การผลิตและพัฒนา
สายพันธุ์ข้าวได้ดีข้ึน 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพใน
เขตเทศบาล 

เพ่ือให้ประชาชนมีศูนย์ 
ฝึกอาชีพ 

1 ศูนย์ 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

มีความช านาญในการ
ผลิตมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

5 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
เพ่ือใช้ในชุมชน/ครัวเรือน 

เพ่ือให้ประชาชนท า
การเกษตรแบบใช้ต้นทุนต่ า 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ได้ท าการเกษตรและ
ลดต้นทุนการผลิต 

ส านักปลัดฯ 

6 โครงการจัดท าแปลงสาธิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโคก 

เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานอื่นหรือประชาชน
ในเขตเทศบาล 

บุคลากรภายใน
ส านักงานเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

เป็นแบบอย่างในการ
ด ารงชีวิตแบบพออยู่
พอกิน 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
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                แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจัดท าของ
ช าร่วยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อประชาชนในท้องถิ่นได้มีการ
สร้างรายได้ในชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมรีายได ้
มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง  

ส านักปลัดฯ 

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนรู้หลักการใช้
จ่ายเงินแบบประหยัดลด
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 

ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และ 
ระดับเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
แบบพอเพียงมีเงินเหลือเก็บ
ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน 

ส านักปลัดฯ 

9 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการความรู้แก่ 3 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน - 15,000 - ได้รับบริการทางการเกษตร ส านักปลัดฯ 



ในพระราชานุเคราะห์ เกษตรกรในด้านการเกษตร (เทศบาล) ทุกด้าน 
อย่างทั่วถึง 

10 
 

โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร - เพื่อให้มีฐานข้อมูลทะเบียน
รายแปลงครบถ้วน 
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ส าคัญของรัฐฯเช่น รับจ าน าข้าว 
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

ประชาชนในเขตเทศบาล 12,000 
(เทศบาล) 

12,000 
(เทศบาล) 

12,000 
(เทศบาล) 

มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนให้เกษตรกรได้เข้า
ร่วมโครงการต่างๆของรัฐ 

ส านักปลัดฯ 

11 
 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรพัฒนา
คุณภาพข้าว  
(การปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว) 

- เพื่อเพ่ิมผลผลิตของข้าว 
- เพิ่มอาหารในแปลงนา 

เกษตรกรจ านวน 
 150 คน 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

พื้นที่มีการปลูกพืชปุ๋ยสด
และผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

12 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
มันส าปะหลัง 

เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกมัน
ส าปะหลังมีผลผลิตที่ได้คุณภาพ 

พื้นที่ 100 ไร่ 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ส านักปลัดฯ 

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระองค์ และได้รักษาพันธุกรรม
พืชให้คงอยู่ 

พันธุ์พืชภายในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

อนุรักษ์พันธุ์พืชที่หายากไว้
ให้มีอยู่สืบไป 

ส านักปลัดฯ 
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                แนวทางที ่4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชนให้เป็นเอกลักษณ ์

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีอาชีพ
และเพ่ิมรายได้ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

มีอาชีพและเพ่ิมรายได้
มากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและบ ารุงอาชีพของ
ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

มีอาชีพและเพ่ิมรายได้
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัดฯ 



3 โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
กลุ่มสตรีโดยฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรี อสม. องค์กรต่าง ๆ 

เพ่ือฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและ
องค์กรต่างๆ มีความรู้น าไป
ประกอบอาชีพได้ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

มีอาชีพและเพ่ิมรายได้
มากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและการศึกษา 
              แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการศึกษาท้ัง 
ในระบบและนอกระบบ 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
และการศึกษาสูงขึ้น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบอาชีพที่ท าให้
เกิดรายได้ 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
ภาคสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้ฝึกทักษะ
กับเครื่องเล่นหลากหลาย
รูปแบบ 

เครื่องเล่นภาคสนาม 
 1 ชุด ในศูนย์เด็กเล็ก 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

เด็กเล็กมีทักษะกับเครื่อง
เล่นหลายรูปแบบได้เป็น
อย่างดี 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 



3 โครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษาให้
มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม 

เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดภาคเรียน 
บ าเพ็ญประโยชน์และมี
รายได้(ตามนโยบายรัฐบาล) 

นักเรียน – นักศึกษาที่
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต

เทศบาล  

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

นักเรียนใช้เวลาว่างในช่วง
ปิดภาคเรียนบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม 

ส านักปลัดฯ 
 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะคอมพิวเตอร์สู่นักเรียน 
เยาวชน ประชาชนและบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้
และดูแลคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

พัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่อาเซียน 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 
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              แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน 
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับสื่อ
ประกอบการเรียน 
การสอนครบถ้วน 

ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

มีสื่อประกอบการเรียน
การสอนที่ครบถ้วนให้
เด็กเกิดความคดิ
สร้างสรรคย์ิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 

6 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือเป็นการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก 

ครูศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาล 

6,000 
(เทศบาล) 

6,000 
(เทศบาล) 

6,000 
(เทศบาล) 

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มี
ศักยภาพในการสอน 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 

7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและนักเรียนได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กและนักเรียนในเขต
เทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

เด็กและนักเรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกันอย่าง
สนุกสนาน 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 

8 โครงการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษสู่ประชาคม
อาเซียนให้กับนักเรียน เยาวชน 
ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น  

เพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่
ประชาชนในชุมชนและ
บุคลากรท้องถิ่น 

พนักงานเทศบาล 
และประชาชนในเขต

ชุมชน 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

พัฒนาทักษะและเพ่ิม
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่ประชาชน/
บุคลากรท้องถิ่น  ให้
สื่อสารได้ถูกต้อง 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 



9 โครงการส่งเสริมการจัดซื้อสื่อ 
ICT ประกอบการเรียนการสอน
ชุดอาเซียนศึกษา( AEC ) ให้กับ
นักเรียน เยาวชน ประชาชนและ
บุคลากรท้องถิ่น 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

- นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ผู้ปกครอง/
ชุมชน/นักเรียน
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 
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              แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านโคก 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

เด็กเล็กของเทศบาล - - 15,000 
(เทศบาล) 

มีพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย – จิตใจที่ดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 

11 โครงการ “แปรงฟันถูกวิธี 
สุขภาพดีถ้วนหน้า” 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รู้วิธีดูแลฟัน
อย่างถูกวิธี 

เด็กเล็กของเทศบาล 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

เด็กมีสุขภาพฟันดียิ่งขึ้น ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 

12 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือน าองค์ความรู้มาพัฒนา
ครู - เด็กเล็กของเทศบาล 

ครูและเด็กเล็กของ 
เทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้
ครบทุกด้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลัดฯ 
(งานการศึกษา) 
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    แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
 

เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนรู้รักสามัคคีและ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์เทศบาล 

เพื่อให้ทั้งเด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีลานกีฬา
เอนกประสงค์ส าหรับ 
ออกก าลังกาย 

ลานกว้าง 25 ม. 
ยาว 5 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.หรือพ้ืนท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. 

- 386,000 
(เทศบาล) 

- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีลานกีฬา
เอนกประสงค์ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
กีฬา 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ
ประชาชน  จ านวน 6 ชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

- - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีอุปกรณ์
ในการเล่นกีฬาครบครัน 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาล
ต าบลบ้านโคก 

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 

1 ศูนย์ 
ภายในเขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

เยาวชนและประชาชน
สามารถด าเนินชีวิตอย่าง
เป็นสุข 

ส านักปลัดฯ 

5 โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

เพื่อปลูกฝังเยาวชน,ประชาชน
ให้เห็นประโยชน์ของการเล่น
กีฬา 

เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์
และไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 

ส านักปลัดฯ 



 
 
 
 
              แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
To Be Number One and 
Aerobics Dance 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
งานการศึกษา 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์โคกโพธิ์ไชยเกมส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

ข้าราชการและ
พนักงานทุกท้องถิ่น 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ท าให้เกิดความรัก 
สมัครสมานสามัคคีกับ
ท้องถิ่นอ่ืนในอ าเภอ
โคกโพธิ์ไชย 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 



              แนวทางที่ 3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมการเรียนรู ้
       

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีเรียนรู้
ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถ่ิน 

1 ศูนย์ - 30,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

ประชาชนมีสถานท่ีเรียนรู้
ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถ่ิน
สืบไป 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการอุดหนุนวันรัฐพิธี  
( 5 ธันวามหาราช , 12 สิงหามหาราชินี , 
23 ตุลาปิยมหาราช ) 

เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอโคกโพธ์ิไชย 

อ าเภอโคกโพธ์ิไชย 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีความรักและ
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
( 18 มีนาคมของทุกปี ) 

เพื่อสร้างความรักความสามัคคี
ในหน่วยงาน 

พนักงานเทศบาล 40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

มีความรัก ความสามัคค ี
ในหน่วยงานยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย 

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

พัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู ่
ภูมิปัญญาโลก 

ส านักปลัดฯ 

5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ และ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ 

เพื่อสร้างให้ประชาชนเกิดความ
จงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์
ยิ่งข้ึน 

บุคลากรเทศบาล
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัดฯ 

6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงาน
รัฐพิธีฯ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมาร่วมงานรัฐพิธีฯ 

บุคลากรเทศบาล
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัดฯ 
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              แนวทางที่ 3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 



7 ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน
โครงการประเพณีลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีจิตส านึก
ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

8 ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน
โครงการประเพณีสงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตเทศบาล 150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีจิตส านึก
ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

9 ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน
โครงการประเพณีสรงน้ าพระเจ้า
ใหญ่ไชยวาน 

เพื่อให้ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีจิตส านึก
ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

10 ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อให้ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตเทศบาล 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีจิตส านึก
ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

11 ค่าใช้จ่ายในพิธีการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่อให้ประชาชน,พนักงาน
เทศบาลมีจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
สูงขึ้น 

ประชาชน,พนักงาน
เทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ประชาชน,พนักงาน
เทศบาลมีจิตส านึก
ด้านคุณธรรมและ 
จริธรรมสูงขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
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              แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็ง 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุม่
ท ากิจกรรมต่างๆ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

ผู้สูงอายไุด้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน พร้อมทั้งเสริมสร้าง
สุขภาพกาย -  จิตใจสดใส 

ส านักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสได้
ใช้เวลาว่างให ้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

เด็ก – เยาวชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

เด็กด้อยโอกาสได้มี
กิจกรรมร่วมกันและ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

ส านักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 



มากขึ้น 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือผู้
ติดเชื้อเอดส์ ผู้ปุวยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเอง 

เพื่อให้ผู้ติดเช้ือฯ และผู้ปุวยฯ
ได้รับการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน 

ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ปุวย
ที่ไม่สามารถช่วยตัวเอง

ได ้

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ผู้ติดเชื้อฯและผู้ปุวยฯได้รับ
การช่วยเหลืออย่างยั่งยืน
ตลอดไป 

ส านักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

4 โครงการให้สวัสดิการและสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส , ผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อให้เป็นสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ส าหรับผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีรายได้น้อย 

ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้มีรายได้น้อย 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ได้รับการสงเคราะห์และ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

ส านักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อให้เป็นสวัสดิการส าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

โดยยึดหลัก 
-ประชาชนออม 1 ส่วน 
-เทศบาลสมทบ 1 ส่วน  
และรัฐบาลอีก   1 ส่วน 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

6 โครงการส่งเสริมพ่อและแม่ตัวอย่างที่ดี 
เนื่องในวันท่ี 12 สิงหา และ 5 ธันวา 

เพื่อส่งเสริมการเป็นพ่อ – แม่
ตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

มีพ่อ-แม่ตัวอย่างที่ดี ไว้เป็น
แบบอย่างให้กับชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

7 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสตรีให้มีก าลังใจ
ในการท างาน 

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

กลุ่มสตรีมีก าลังใจในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
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              แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็ง 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

8 สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น หรือพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบ้านโคก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีของเทศบาล 

ดูแลสุขภาพประชาชนใน
พื้นที่ของเทศบาล         

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีหลักประกัน
สุขภาพครอบคลุมในพื้นที่
ของเทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



9 โครงการอุดหนุนหน่วยงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานอื่นตาม
นโยบายรัฐบาล 

ทุกโครงการ 
ใน 1 ปีงบประมาณ          

160,000 
(เทศบาล) 

160,000 
(เทศบาล) 

160,000 
(เทศบาล) 

หน่วยงานท่ีรับการอุดหนุน
งบประมาณจัดกิจกรรมได้
สัมฤทธ์ิผล 

ส านักปลัดฯ 

10 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและขยาย
การด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส ์  
ผู้ติดเชื้อH.I.V. อ าเภอโคกโพธ์ิไชย 

เพือ่อุดหนุน อ.โคกโพธ์ิไชย
จัดกิจกรรมส าหรับผู้ติดเช้ือ
เอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ , ผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. 

          

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

ผู้ติดเชื้อเอดส์มีอัตราลดลง 
และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

ส านักปลัดฯ 

11 โครงการอุดหนุนประเพณีผูกเสี่ยวเทศกาล
งานไหม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เขต 2 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเขต 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 2 

35,000 
(เทศบาล) 

35,000 
(เทศบาล) 

35,000 
(เทศบาล) 

ร่วมท ากิจกรรมกับ
หน่วยงานอ่ืนในช่วง 
งานประจ าปีจังหวัด 

ส านักปลัดฯ 

12 โครงการอุดหนุนประเพณีผูกเสี่ยวและ
บายศรีสู่ขวัญเทศกาลงานไหม 

เพื่อสืบสานประเพณี
ประจ าจังหวัดขอนแก่น 

ร่วมสืบสานประเพณี
ประจ าจังหวัด          

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

อนุรักษ์ประเพณีประจ า
จังหวัดให้คงอยู่สืบไป 

ส านักปลัดฯ 

13 โครงการอุดหนุนการด าเนินงาน 
เหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อสืบสานประเพณี
ประจ าจังหวัดขอนแก่น 

ร่วมสืบสานประเพณี
ประจ าจังหวัด 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

อนุรักษ์ประเพณีประจ า
จังหวัดให้คงอยู่สืบไป 

ส านักปลัดฯ 

14 โครงการอุดหนุนการออกร้านธารากาชาด
เพื่อหารายได้งานเทศกาลไหมนานาชาต ิ

เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ 

ร่วมสืบสานประเพณี
ประจ าจังหวัด 

 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จังหวัดขอนแก่นมีรายได้ใน
การด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจ 

ส านักปลัดฯ 
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                แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย ์
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดัน 
หลอดเลือดสมอง  มะเร็ง สุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มอาย ุ

เพื่อสร้างกระแสปลูก
จิตส านึกให้เกิดการตื่นตัว
และตระหนักในประเด็น
ปัญหาสุขภาพ 

ประชาชนในเขต 
ทต.บ้านโคก จ านวน 
6 ชุมชนๆ ละ 5 คน

(รวม 30 คน) 

28,500 
(รพ.สต. 
บ้านโคก) 

28,500 
(รพ.สต.
บ้านโคก) 

 

28,500 
(รพ.สต.
บ้านโคก) 

 

ประชาชนด าเนิน
ชีวิตประจ าวันด้วยวิถี
สุขภาพท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการ
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนรู้จักปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อได้ถูกวิธี
มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันและหลอดเลือด 

เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่
ผู้ปุวยโรคความดันและโรค
หลอดเลือด 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

ประชาชนมีความรู ้
โรคความดันและ 
โรคหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



4 โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพประจ าปี 
เทศบาลต าบลบ้านโคก” 

เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรเป็นแนวทาง
ปูองกัน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ตรวจวัดสายตา 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ทราบถึงภาวะสุขภาพของ
บุคลากร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีขีด
ความสามารถด้านบริการ 

เพื่อให้ อสม.สามารถ
ให้บริการและความรู้การ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้นได ้

 อสม.มีความรู้เพิ่มขึ้น 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

มีศักยภาพในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมากยิ่งข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครอาชีวอนามัย 
(อสอช.) ร่วมกับสถานีอนามัยเพื่อให้บริการ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

อสอช.มีความรู้และ
ให้บริการได้ 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

มีศักยภาพด้านบริการ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารใน
งานสุขาภิบาล 

เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค
ได้ถูกสุขลักษณะ 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคได้
ถูกสุขลักษณะยิ่งข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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                แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย ์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

8 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน เพื่อรณรงค์เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ปัญหาสาธารณสุขได ้

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพมากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อให้บริการและความรู้
เบื้องต้นแก่ประชาชนได้
ถูกต้อง 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

4,000 
(เทศบาล) 

4,000 
(เทศบาล) 

4,000 
(เทศบาล) 

อาสาสมัครฯ ให้บริการและ
ความรู้สุขภาพแก่ประชาชน
ได้ถูกต้องยิ่งข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

10 
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ห่างไกลเอดส์ 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการปูองกันโรคเอดส์ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

มีความรู้ในการปูองกันโรค
เอดส์มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
(ก าจัดเหา) 

เพื่ออบรมเด็กวัยเรียนให้มี
ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น 

นักเรียนในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

มีสุขภาพดแีละได้รับการดูแล
ตามเกณฑอ์ย่างถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



12 โครงการบ้าน วัด โรงเรียน  
ปลอดลูกน้ ายุงลาย 

เพื่อควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาด 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก กอง 
สาธารณสุขฯ 

13 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อปูองกันไมให้สุนัขบ้าแพร่
เชื้อโรคได ้

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ชุมชนปลอดโรค 
พิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

14 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่างทันท่วงท ี

ชุมชนเขตเทศบาล 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ชุมชนได้รับการการใส่ใจและ
ดูแลสุขภาพมากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

15 โครงการ “วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย 
ทักษะชีวิตดีมีอนาคต” 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องเพศศึกษา 

เยาวชนอายุ  
11-15 ปีเขตเทศบาล 

25,000 
(เทศบาล) 

25,000 
(เทศบาล) 

25,000 
(เทศบาล) 

เยาวชนมีความรู้ทักษะและ
เห็นคุณค่าของตนเอง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

16 โครงการ “หมู่บ้านสร้างสุข ลดอบายมุข
งานศพงานบุญปลอดเหล้า บุหรี่และการ
พนัน” 

เพื่อให้ผู้น าหมู่บ้านรับรู้เข้าใจ
ก าหนดมาตรการในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ผู้น าชุมชน 6 ชุมชน 28,000 
(เทศบาล) 

28,000 
(เทศบาล) 

28,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีความสุขด้วยวิถี
สุขภาพแบบพอเพียง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน 
              แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
(พ้ืนที่ด้านหลังส านักงาน
เทศบาล) 

เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และ
ชุมชนมีความร่มรื่นมาก
ขึ้น 

ส านักปลัดฯ 



2 โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะช า เพ่ือให้เป็นแหล่งเพาะช า 
ไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ต่างๆ 

1 แห่ง 200,000 
(เทศบาล) 

- - 
 

มีเรือนเพาะช าไว้
เพาะพันธุ์ไม้ส าหรับ
ปลูกในวันส าคัญได้
ตลอดปี 

กองช่าง 

3 โครงการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
จังหวัด “ขอนแก่นดินแดนแห่ง
เสียงแคนดอกคูน” 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นคูนโดยการ
ปลูกเพ่ิมปลูกซ่อมในบริเวณท่ี
สาธารณประโยชน์ สถานที่
ราชการ ที่ท าการองค์กร
เอกชน สถานที่ท่องเที่ยว  
ริมถนน และบริเวณท่ี
เหมาะสมอื่นๆ 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

เพ่ิมปริมาณต้นคูนใน
บริเวณท่ี
สาธารณประโยชน์ 
สถานที่ราชการ ที่ท า
การองค์กรเอกชน 
สถานที่ท่องเที่ยว  
สร้างบรรยากาศให้ร่ม
รื่นมากข้ึน 

ส านักปลัดฯ 
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              แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค 

ภายในเขตเทศบาล 400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ขยายเขตประปาให้กับ
ชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

2 
 

 

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมภารกิจ
ถ่ายโอนน้ าบาดาล 

เพื่อสูบน้ าไว้รดต้นไม้ใน
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงและซ่อมแซม 
บ่อบาดาลที่ได้รับการ 
ถ่ายโอน จ านวน 1 บ่อ 

5,000 
(เทศบาล) 

- - มีน้ าไว้รดต้นไม้ใน
สวนสาธารณะบ้านโคกได้
ตลอดปี 

กองช่าง 

3 โครงการ “84สระ 84พรรษา เทิดไท้
องค์ราชัน” 

เพื่อน้อมน าแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การเกษตร 

ขุดบ่อน้ ากว้าง 20X30 ม. สูง 3 
ม. หรือมีปริมาณดิน 
ไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. 

60,000 
(เทศบาล) 

- - เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
บริหารกลุ่มและน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

กองช่าง 



4 โครงการขุดสระน้ าหนองหญ้าม้า  
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขุดสระกว้าง 118 ม.  
ยาว 168 ม. ลึก 3 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
59,472 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้าง
ทางเข้า – ออก  
2 แห่ง 

- 2,500,000 
(เทศบาล) 

 

- ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรได้ตลอดปี 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ าล้น  
(ท่ากกตูม) หมูที่ 7 บ้านโคก 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรให้เพียงพอ 

ขุดสระกว้าง 50 ม.  
ยาว 70 ม. ลึก 2.50 ม. เพิ่ม
ความลึก 1.50 ม. รวมความลึก 
4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ม. ปริมาณ
ดินขุด 4,700 ลบ.ม.  

- 410,000 
(เทศบาล) 

- 
 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร และบรรเทา
ความเดือดร้อนในช่วงฤดู
แล้งได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกล าห้วยบ่า
ตอนล่าง  
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สภาพเดิม กว้าง 10 ม. ยาว 
900 ม. ลึก 2 ม. 
ขุดลอก กว้าง 10 ม.  
ยาว 900 ม. ลึก 1.50 ม. รวม
ความลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 
1:1 ม.ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 4,725 ลบ.ม. พร้อม
ปรับแต่งคันดินที่ขุดลอก 

- 180,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

มีแหล่งน้ าไว้เพ่ือใช้ใน
การเกษตรได้ทั้งปี 

กองช่าง 



7 โครงการขุดลอกล าห้วยบ่า
ตอนกลาง  
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 

เพ่ือให้มีน้ าขังในล า
ห้วยและมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

เดิม กว้าง 32 ม.  
ยาว 600 ม. ลึก 2 ม.  
ขุดลอก กว้าง 32 ม. ยาว 600 
ม. ลึก 2 ม. รวมความลึก 5 
ม. ลาดเอียง 1:1.5 ม. 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
20,400 ลบ.ม.   

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

มีน้ าท าการเกษตรใน
ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกและขยาย 
สระน้ าวัดอัมพาผล    
หมู่ที่ 1 บ้านโคก 

เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้ในงาน
ประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้น
ภายในวัดได้อย่าง
เพียงพอ 

สภาพเดิม   กว้าง 30 ม.  
ยาว 129 ม. ลึก 2.50 ม. 
ขุดลอกและขยายสระ  
กว้าง 34 ม. ยาว 129 ม.  
ลึก 1.50 ม. รวมความลึก  
4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ม.
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,284 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง
คันดินที่ขุดลอก 

- - 
 

260,000 
(เทศบาล) 

 

มีแหล่งน้ าอุปโภค 
บริโภคในการใช้จัดงาน
ประเพณีอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



9 โครงการขุดลอกล าห้วยทราย
ตอนล่าง    
หมู่ที่ 7 บ้านโคก 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดสระกว้าง 18 ม.  
ยาว 1,000 ม. ลึก 2.50 ม. 
ขุดลอก กว้าง 18 ม.  
ยาว 1,000 ม. ลึก 1.50 ม. 
รวมความลึก 4 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ม.ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 7,125 ลบ.ม. พร้อม
ปรับแต่งคันดินที่ขุดลอก 

- - 
 

350,621 
(เทศบาล) 

มีแหล่งน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรได้ตลอดปี 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างชลประธาน
ระบบท่อในเขตเทศบาล 
 

เพ่ือให้มีท่อส่งน้ าผ่านที่
นาเกษตรกรอย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า
เทศบาลต าบลบ้านโคก
พร้อมส่งน้ าแบบ
ชลประทานระบบท่อ 
ภายในเขตเทศบาล 

- - 
 

364,000,000 
(เทศบาล) 

มีน้ าท าการเกษตร
ได้ตลอดปี 

กองช่าง 

11 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก
ในการก าจัดน้ าเสียของชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการก าจัด 
น้ าเสีย 

ประชาชนทุกครัวเรือน 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

มีจิตส านึกในการ
ก าจัดน้ าเสียจาก
บ้านเรือนเพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการก ากับดูแล ตรวจสอบ
โรงงานและสถานประกอบการ
ให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บ าบัดน้ าเสีย 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการท า
การบ าบัดน้ าเสียก่อน
ระบายออกจากโรงงาน 

สถานประกอบการ 
(อุตสาหกรรม) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

น้ าที่ระบายออกมา
ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 



13 ประชาคมควบคุมลูกน้ ายุงลาย เพ่ือควบคุมลูกน้ ายุงลาย 
ตาม พ.ร.บ.เหตุร าคาญ 

ประชาชนทุกครัวเรือน 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000
(เทศบาล) 

เป็นชุมชนที่ปลอด
โรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

14 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสีย  

เพ่ือให้การบ าบัดน้ าเสีย
ในชุมชนเป็นระบบขึ้น 

จ านวน 1 แห่ง 100,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

สามารถบ าบัดน้ า
เสียในชุมชนได้
อย่างมีระบบ 
มากขึ้น 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

         

         

         

         

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

เพื่อควบคุมและก าจัดมลภาวะ
เป็นพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพและ
คุณภาพของประชาชน 

ประชาชนทุก
ครัวเรือน 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ควบคุมและก าจัดมลภาวะเป็น
พิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพของประชาชนให้ดี
ขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
ธนาคารขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่หรือแปร
รูป 

เพื่อลดปริมาณขยะใน 
เขตเทศบาล 

1 แห่ง 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะ
และ 
รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือนแก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการ
ก าจัดขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือน 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จัดการกับขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะขจัดมลพิษ เพื่อก าจัดขยะให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

1 แห่ง 5,000,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

ลดมลพิษ และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการจ้างเหมาท าความ 
สะอาดถนน 

เพื่อท าความสะอาดถนนในเขต
เทศบาลให้สะอาดอยู่เสมอ 

ถนนภายในเขต
เทศบาล 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

ถนนสะอาดเรียบร้อย และ
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบ
เห็น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



6 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบเข็น 

ส าหรับใช้ตัดหญ้าข้างถนน
ภายในเขตเทศบาล 

ถนนภายในเขต
เทศบาล 

13,000 
(เทศบาล) 

- - ถนนสะอาดและสวยงาม 
มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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              แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

7 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

มีเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการ “ชุมชนน่าอยู่  ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการ
ปรับปรุงบ้านเรือนให้น่าอยู่
สวยงามในแต่ละชุมชน 

ประชาชนทุก
ครัวเรือน 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ชุมชนน่าอยู่ บ้านเรือนน่า
อาศัยอย่างยั่งยืน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการและประชาชนท่ัวไป 
ให้มีจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อใหผู้้น าชุมชน 
คณะกรรมการและประชาชน
มีจิตส านึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้น าและคณะกรรมการ
ชุมชน 

100,000
(เทศบาล) 

100,000
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ปลูกจิตส านึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

11 โครงการจัดเข้าค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมเยาวชน 

เพื่อให้เยาวชนมีจิตส านึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขตเทศบาล 50,000
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

ปลูกจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



12 โครงการลอกท่อระบายน้ าที่อุดตัน  
ภายในชุมชน 

เพื่อขุดลอกท่อระบายน้ าที่
ขุดตันให้ระบายน้ าได้สะดวก 

ภายในเขตเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ทุกครัวเรือนระบายน้ าได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

13 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
แบบเปิดข้างเทท้าย 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี  

จ านวน  1 คัน 2,119,000 
(เทศบาล) 

2,119,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

ลดจ านวนครั้งในการ
ขนถ่ายขยะและลด
มลภาวะเป็นพิษ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

14 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
สวนสาธารณะให้เป็นสถานที่ 
พักผ่อนหย่อนใจ 

ส าหรับเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและแหล่ง
ท่องเที่ยวแก่ประชาชน
ทั่วไป 

สวนสาธารณะทั้ง  
2 แห่ง 

1,000,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

มีแหล่งท่องเที่ยว
ประจ าอ าเภอและเป็น
ที่รู้จักของ 
คนทั่วไป 

กองช่าง 

15 โครงการจัดหาพันธุ์พืช/ไม้ มาปลูก
ภายในเขตเทศบาล สถานที่
ราชการที่สาธารณะต่างๆ 

เพ่ือให้ส านักงานและที่
สาธารณะมีความร่มรื่น
และสวยงาม 

ภายในเขตเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

มีความร่มรื่นและ
สวยงามมากข้ึน 

กองช่าง 

16 ติดตามและประเมินผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือติดตามประเมินผล
กระทบจากสิ่งแวดล้อม 

ภายในเขตเทศบาล 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

มีการประเมินผล
กระทบและติดตาม
เป็นประจ า 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความมั่นคง 
              แนวทางที่ 1 ปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก 
สาธารณภัย เช่น ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก  
ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟปุา ฯลฯ 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติและ 
สาธารณภัยต่างๆ ใน 
เขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 

2 โครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 
ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ (ภัยหนาว) 

เพ่ือมอบเครื่องนุ่งห่ม 
กันหนาวให้แก่
ประชาชน 
ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล 

ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์
คัดเลือกจากชุมชน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ผู้ยากไร้ได้รับ
เครื่องนุ่งห่มกันหนาว
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 

3 โครงการควบคุมไฟปุา  
(ด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน) 

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดการปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควัน 

พ้ืนที่ปุาสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ไม่เกิดไฟปุาตามแนวปุา
สาธารณะ 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 
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              แนวทางที่ 2 บริหารจัดการด้านการปูองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดโดยเฉพาะด าเนินการ
ปูองกันกลุ่มเสี่ยง 
 

เพ่ือจัดกิจกรรมบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูให้กับผู้ติด – ผู้เสพ 
ยาเสพติด 

ประชาชน 
กลุ่มเสี่ยง 

          

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัดฯ 
 

2 โครงการการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2559 
  

เพ่ืออุดหนุนศูนย์
อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
(ศอ.ปส.จ.ขก.) 

ประชาชน 
กลุ่มเสี่ยงในเขตจังหวัด

ขอนแก่น 
 

30,000 
(จว.ขก.) 

30,000 
(จว.ขก.) 

30,000 
(จว.ขก.) 

เป็นจังหวัด 
ปลอดยาเสพติด 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการสนับสนุนกีฬาต้าน 
ยาเสพติดอ าเภอโคกโพธิ์ไชย  

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
และเป็นพ้ืนที่สีขาว 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ 
(ศตส.อ.) 

เพ่ืออุดหนุน อ.โคกโพธิ์
ไชยตามโครงการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

ประชาชนใน 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชย      

          

60,000 
(ศตส.อ.) 

60,000 
(ศตส.อ.) 

60,000 
(ศตส.อ.) 

เขตเทศบาลเป็นชุมชน
ปลอดยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลัดฯ 
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              แนวทางที่ 2 บริหารจัดการด้านการปูองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

5 โครงการอบรมประชาชนให้ความรู้
เพ่ือปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เรื่องการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

มีความรู้เรื่องการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
มากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

6 โครงการประกวดชุมชน 
ปลอดยาเสพติด 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับ
ชุมชนในการสร้าง
กฎระเบียบและความ
รับผิดชอบ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 

45,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

มีความรู้ในระเบียบสังคม
และมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมตนเองมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
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     แนวทางที่ 3 ปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจากจราจร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
(ไฟกระพริบ) พร้อมปูายจราจรบริเวณสาม
แยก ภายในหมู่ที ่1,2,3,7,8 และ11 

เพื่อใหค้วามสะดวกและ
ปลอดภัยในการขับขี่มากข้ึน 

    ชุมชนละ  3  จุด 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไป-มามากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 



2 โครงการติดตั้งกระจกโค้งและกระจก
สะท้อนตามแยกต่าง ๆ ในหมู่ที่ 1,2,3,7,8 
และ11 

เพื่อใหค้วามสะดวกและ
ปลอดภัยในการขับข่ีมากขึ้น 

    ชุมชนละ  3  จุด 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไป-มามากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

3 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ เพื่อรณรงคก์ารลดอุบัติเหตุ
ในการขับขี่ยวดยานพาหนะ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ปลูกจิตส านึกในการใช้ถนน
ร่วมกันและลดอุบัติเหตไุด้ดี
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 

4 โครงการจัดท าสัญญาณจราจร  
ทางม้าลาย ทางโค้ง ฯลฯ 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ 

ภายในเขตเทศบาล 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการสัญจร 
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 

5 โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยของ
การขับขี่ยวดยานพาหนะในชุมชน 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

มีความปลอดภัยในการ 
ขับข่ียวดยานพาหนะมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 

6 โครงการติดตั้งปูายจราจรถนนสายรองที่
เชื่อมต่อกับสายหลัก ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อใหค้วามสะดวกและ
ปลอดภัยในการขับขี่มากข้ึน 

ติดตั้งปูายจราจรจ านวน  
19  จุด 

129,000 
(เทศบาล) 

- - ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไป-มามากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 
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                แนวทางที่ 3 ปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจากจราจร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรแก่อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
อปพร.ให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

อปพร.ของเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ให้ความรู้และเป็นแบบอย่าง
ในเรื่องการจราจรกับผู้อื่นได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 



8 โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อปพร.ของเทศบาล 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

มคีวามปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

9 โครงการจัดการจราจร ส าหรับจัดซื้อเครื่องหมาย
จราจร แผงกั้น ปูายต่างๆ 
ฯลฯ 

ภายในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จัดการจราจรได้อย่าง
เรียบร้อยและปลอดภัย 
มากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 

10 โครงการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหต ุ เพื่อให้ประชาชนมีวินัยใน
การใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

มีวินัยจราจรและลดอุบัติเหต ุ
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัดฯ 
(ปูองกันฯ) 

11 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้ใช้ยวดยานพาหนะในช่วง
เทศกาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลได้ดี
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 

12 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้ใช้ยวดยานพาหนะในช่วง
เทศกาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลได้ดี
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 
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              แนวทางที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนต ารวจชุมชน
สัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด สถานีต ารวจโคก
โพธิ์ไชย  ประจ าปี 2558 

เพ่ือเป็นแกนน าในการ
ต่อต้านและแก้ไขปัญหายา
เสพติดได้ดีขึ้น 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

เป็นแหล่งข่าวให้ข้อมูล
ข่าวสารผู้ค้ายาและ
ยาบ้าในพื้นท่ีและเป็น
ชุมชนเข้มแข็งอย่าง

ส านักปลัดฯ 



ยั่งยืน 

2 โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  
โรคเอดส์ การพนัน การขยายตัว
ธุรกิจบริการทางเพศ การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี 

เพ่ือแก้ไขปัญหาและช่วย
บรรเทาปัญหาด้านต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

คนทุกเพศทุกวัยช่วยกัน
ลดปัญหาด้านต่างๆและ
สังคมมีความสงบสุข
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกการจัด
ระเบียบและตรวจสอบดูแลสังคม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการจัดระเบียบ
ดูแลชุมชนของตนเองได้
มากขึ้น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ปลูกจิตส านึกในการจัด
ระเบียบในชุมชนได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปรองดอง สมัครสมาน
สามัคคีได้ในสังคม 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ปลูกฝังให้เกิดความ
ปรองดองอย่างยั่งยืน 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 
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              แนวทางที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

5 โครงการจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกัน โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

มีทัศนคติที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกัน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 



6 โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ 
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวไทยทั้งชาติ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย
ทั้งชาติ 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 

7 โครงการจัดกิจกรรมปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพ่ือปกปูองสถาบันมหา
กษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวม
แห่งความเป็นชาติพันธุ์ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ปกปูองสถาบันมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความ
เป็นชาติพันธุ์และเกิดความ
รัก - สามัคคีของคนในชาติ
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัดฯ 
(งานปูองกันฯ) 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ   
     แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

เพื่อจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในการจ่ายเงินงบประมาณ
ตามภารกิจ 

เทศบัญญัติ 1 ฉบับ 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

มีเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส าหรับใช้
บริหารจัดการการเงิน 

ส านักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

2 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษ ี 
ทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนราษฎร ์

เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้สมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน 

ภายในเขตเทศบาล 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
สมบูรณแ์ละเป็นปัจจุบัน 

กองคลัง 



3 ค่าช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย เพื่อช าระหนี้เงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ย กสท.ตามสัญญา 
เลขท่ี 183.226/2546 

ช าระงวดที่ 10 297,620 
(เทศบาล) 

297,620 
(เทศบาล) 

297,620 
(เทศบาล) 

ช าระหนี้เงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ย กสท.ตามสัญญา 
เลขท่ี 183.226/2546 

ส านักปลัดฯ 
 

4 ค่าช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย เพื่อช าระหนี้เงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ย กสท.ตามสัญญา 
เลขท่ี 1130/155/2555 และ 
เลขท่ี 1148/155/2555 

ช าระงวดที่ 3 1,560,280 
(เทศบาล) 

1,560,280 
(เทศบาล) 

1,560,280 
(เทศบาล) 

ช าระหนี้เงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ย กสท.ตามสัญญา 
เลขท่ี 1130/155/2555 
และ 
เลขท่ี 1148/155/2555 

ส านักปลัดฯ 
 

5 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยและค่าธรรมเนียม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยและ
ค่าธรรมเนียม 

สมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 

32,000 
(เทศบาล) 

32,000 
(เทศบาล) 

32,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยและ
ค่าธรรมเนียม 

ส านักปลัดฯ 
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              แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล 

339,300 
(เทศบาล) 

339,300 
(เทศบาล) 

339,300 
(เทศบาล) 

มีเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส านักปลัดฯ 
 

7 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีม ี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ภายในเขตเทศบาล 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็น 
ฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ 

ส านักปลัดฯ 
 



8 เงินช่วยค่าท าศพพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าท า
ศพพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติ
ราชการ 

พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล 

2,000 
(เทศบาล) 

2,000 
(เทศบาล) 

2,000 
(เทศบาล) 

มีเงินช่วยเหลือค่าท าศพ
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลที่
เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลัดฯ 
 

9 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของพนักงาน
เทศบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาต่อของผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ
ของผู้บริหาร ข้าราชการและ
พนักงานเทศบาล 

ส านักปลัดฯ 
 

10 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

กองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 

399,400 
(เทศบาล) 

399,400 
(เทศบาล) 

399,400 
(เทศบาล) 

มีเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัดฯ 
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            แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานท่ี 

  
  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 จะได้รับ รับผิดชอบ 

  
    (บาท) (บาท) (บาท)     

11 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการประจ า 7,000 7,000 7,000 เป็นค่าเบี้ยประชุมของ ส านักปลัดฯ 

  
ของคณะกรรมการประจ า สภาเทศบาล  (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) คณะกรรมการประจ า 

 

  
สภาเทศบาล 

    
สภาเทศบาล 

          12 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานและลูกจ้าง 10,000 10,000 10,000 เป็นค่าตอบแทนปฏิบัต ิ     ส านักปลัดฯ 

  เวลาราชการ แก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ท่ีมา  เทศบาล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) งานนอกเวลาราชการ กองคลัง 



    ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           กองช่าง 
                กองสาธารณสุขฯ 

13 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงิน
รางวัลแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก พนักงานและลูกจ้าง

เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าตอบแทน เงิน
รางวัลแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 

         
14 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือ พนักงานและลูกจ้าง 50,000 50,000 50,000 มีเงินช่วยเหลือ ส านักปลัดฯ 

    ค่าเช่าบ้านของพนักงาน  เทศบาล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ค่าเช่าบ้านของพนักงาน กองคลัง 

    เทศบาลตามสิทธิที่พึงได้รับ         เทศบาลตามสิทธิที่พึง        กองช่าง 

               ได้รับ กองสาธารณสุขฯ 
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       แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานท่ี 

      (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 จะได้รับ รับผิดชอบ 

        (บาท) (บาท) (บาท)     

15 ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือ เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือ พนักงานและลูกจ้าง 30,000 30,000 30,000 เป็นเงินช่วยเหลือ ส านักปลัดฯ 

  การศึกษาบุตร การศึกษาบุตรพนักงาน,   เทศบาล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) การศึกษาบุตรพนักงาน  กองคลัง 

    ลูกจ้าง,ผู้บริหารตามสิทธิ         ลูกจ้าง ผู้บริหารตามสิทธิ กองช่าง 

              ที่พึงได้รับ กองสาธารณสุขฯ 
16 ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือ เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือ พนักงานและลูกจ้าง 100,000 100,000 100,000 เป็นเงินช่วยเหลือ ส านักปลัดฯ 

  ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน, เทศบาล  (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน กองคลัง 

    ลูกจ้าง,ผู้บริหารตลอดจน         ลูกจ้าง,ผู้บริหารตลอดจน กองช่าง 

    บุคลลในครอบครัวตามสิทธิ         
บุคคลในครอบครัว 
ตามสิทธิ กองสาธารณสุขฯ 



17 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ เพื่อเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 
(โบนัส) ให้กับพนักงานตามสิทธิ พนักงานและลูกจ้าง 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าตอบแทน และขวัญ
ก าลังใจแกพ่นักงาน 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 

     เทศบาล    เทศบาล กองช่าง 
             กองสาธารณสุขฯ 
18 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกเอกสาร เพื่อจ่ายค่าจ้างถ่ายเอกสาร  

เข้าปกหรือเย็บเล่มเอกสาร 
ภายในส านักงาน 5,000 

(เทศบาล) 
 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
เข้าปกเอกสารต่างๆ 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
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              แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานท่ี 

      (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 จะได้รับ รับผิดชอบ 

        (บาท) (บาท) (บาท)     

19 ค่าตักสิ่งปฏิกูล เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมา ภายในส านักงาน 4,000 4,000 4,000 เป็นค่าดูดสิ่งปฏิกูล ส านักปลัดฯ 

 
  ดูดกสิ่งปฏิกูล   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) 

 
กองคลัง 

 
              กองช่าง 

 
              กองสาธารณสุขฯ 

20 ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมา ภายในส านักงาน 150,000 150,000 150,000 มีวารสารและโฆษณาเผย ส านักปลัดฯ 

 
  จัดท าวารสารและโฆษณา 

 
(เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) แพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ กองคลัง 

 
  เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ         

 
กองช่าง 

 
  ต่างๆ           กองสาธารณสุขฯ 

21 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม  
หรือลงทะเบียนในกิจการของ

ภายในส านักงาน 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าธรรมเนียม  
หรือลงทะเบียนในกิจการ

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 



เทศบาล ของเทศบาล กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

 
       

 
    

22 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษาของศาล 

เพื่อจ่ายค่าด าเนินคด ีในกรณีที่มี
ข้อพิพาทระหว่างเทศบาลกับ
บุคคลอื่น  

ภายในส านักงาน 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าด าเนินคดีในกรณทีี
มีข้อพิพาทกับหน่วยงาน
อื่น 

กองคลัง 
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              แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานท่ี 

      (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 จะได้รับ รับผิดชอบ 

        (บาท) (บาท) (บาท)     

23 ค่าจ้างเหมาอัดน้ ายาดับเพลิง เพื่อจ่ายค่าอัดน้ ายาเคม ี ภายในส านักงาน 30,000 30,000 30,000 เป็นค่าอัดน้ ายาเคม ี ส านักปลัดฯ 

 
      (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล)     

24 ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ เพื่อจ่ายค่าบอกรับ ชุมชนและส านักงาน 50,000 50,000 50,000 เป็นค่าบอกรับวารสาร ส านักปลัดฯ 

    วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) สิ่งพิมพ์ต่างๆ   

25 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือ เพื่อจ่ายค่าบ ารุงรักษา ภายในส านักงาน 150,000 150,000 100,000 เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ส านักปลัดฯ 

  ซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดินและ   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ กองคลัง 

    สิ่งก่อสร้างทรัพย์สินอื่นๆ         สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ กองช่าง 

    
 

        
 

กองสาธารณสุขฯ 

26 ค่ารับรอง เพื่อจ่ายค่ารับรองในการ บุคคลส าคัญหรือ 20,000 20,000 20,000 เป็นค่ารับรองบุคลและคณะ ส านักปลัดฯ 

    ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คณะบุคคล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) บุคคลที่มาตรวจเยี่ยม   

    
 

         เทศบาล   

27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ภายในส านักงาน 500,000 500,000 500,000 เป็นค่าเดินทางไปราชการ ส านักปลัดฯ 



  ราชการในราชอาณาจักร เดินทางไปราชการของผู้บริหาร   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ของผู้บริหาร พนักงาน กองคลัง 

    พนักงานเทศบาลในราชอาณาจักร          เทศบาลในราชอาณาจักร กองช่าง 

                กองสาธารณสุขฯ 
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              แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานท่ี 

      (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 จะได้รับ รับผิดชอบ 

        (บาท) (บาท) (บาท)     

28 ค่าของขวัญ เงินรางวัลหรือ เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ เงินรางวัล ภายในส านักงาน 10,000 10,000 10,000 เป็นค่าของขวัญ ส านักปลัดฯ 

  ของรางวัล หรือของรางวัล   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) เงินรางวัลหรือของรางวัล    
    

 
        

 
  

29 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อจ่ายเป็นค่า ภายในส านักงาน 5,000 5,000 5,000 เป็นค่าเสียหายสินไหม ส านักปลัดฯ 

  สินไหมทดแทน เสียหายสินไหมทดแทน   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ทดแทน   

30 ค่าพาหนะจ้างเหมาน าส่งเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ภายในเขตเทศบาล 300 300 300 เป็นค่ารถส่งเด็ก ส านักปลัดฯ 

 
ไปสถานพยาบาล ส่งเด็กไปสถานพยาบาล   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ไปสถานพยาบาล   

31 ค่าวัสดุส านักงาน ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อ ภายในส านักงาน 200,000 200,000 200,000 เป็นค่าวัสด ุ ส านักปลัดฯ 

    วัสดุส านักงานต่างๆ   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ที่ใช้ในส านักงาน กองคลัง 

                กองช่าง 

                กองสาธารณสุขฯ 

32 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อ ภายในส านักงาน 30,000 30,000 30,000 เป็นค่าสายไฟ เทป ส านักปลัดฯ 

    สายไฟ เทป หลอดไฟฯลฯ   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) หลอดไฟ ฯลฯ กองคลัง 



                กองช่าง 

                กองสาธารณสุขฯ 
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              แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานท่ี 

      (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 จะได้รับ รับผิดชอบ 

        (บาท) (บาท) (บาท)     

33 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อ ภายในส านักงาน 15,000 15,000 15,000 เป็นค่าแปรง  ส านักปลัดฯ 

    แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ กองคลัง 

                กองช่าง 

                กองสาธารณสุขฯ 
34 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ 

ยางใน-นอก หัวเทียน ฯลฯ 
ภายในส านักงาน 10,000 

(เทศบาล) 
10,000 

(เทศบาล) 
10,000 

(เทศบาล) 
เป็นค่าแบตเตอรี ่ 
ยางใน-นอก หัวเทียน 
ฯลฯ 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
      

 
         

35 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อ ภายในส านักงาน 130,000 130,000 130,000 เป็นค่าน้ ามัน ส านักปลัดฯ 

  
 

น้ ามันเชื้อเพลิง จารบ ี   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) เชื้อเพลิง จารบ ี กองคลัง 

    น้ ามันเครื่องฯลฯ          น้ ามันเครื่อง ฯลฯ กองช่าง 

                กองสาธารณสุขฯ 
36 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อส าล ี

ผ้าพันแผล พลาสเตอร์ยา 
เวชภัณฑ์อื่นๆ 

ภายในส านักงาน 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าส าล ีผ้าพันแผล 
เวชภัณฑ์อื่นๆ 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
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              แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานท่ี 

      (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 จะได้รับ รับผิดชอบ 

        (บาท) (บาท) (บาท)     

37 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ภายในส านักงาน 10,000 10,000 10,000 เป็นค่ากระดาษ ส านักปลัดฯ 

  
 

กระดาษเขียนโปสเตอร ์   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) เขียนโปสเตอร์ พู่กัน กองคลัง 

    พู่กัน แถบบันทึกเสียง         แถบบันทึกเสียง ฯลฯ กองช่าง 

    ฯลฯ           กองสาธารณสุขฯ 
38 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้า

ดับเพลิง ชุดดับเพลิง เสื้อคลุม 
หมวก ถุงมือ  
ชุดอปพร. ชุดนักเรียน ฯลฯ  

ภายในส านักงาน 40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่ารองเท้าดับเพลิง 
เสื้อคลุม หมวก  
ชุดอปพร. ถุงมือ ฯลฯ 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
                

39 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ภายในส านักงาน 25,000 25,000 25,000 เป็นค่าแผ่นบันทึก ส านักปลัดฯ 

  
 

แผ่นบันทึกข้อมูล เมาส ์   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ข้อมูล  เมาส ์ คีย์บอร์ด  กองคลัง 

    คีย์บอร์ด หมึกปริ้นเตอร ์ฯลฯ         ฯลฯ กองช่าง 

    
 

          กองสาธารณสุขฯ 

40 ค่าวัสดุอื่นๆ ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ภายในส านักงาน 100,000 100,000 100,000 เป็นค่าอุปกรณ ์ ส านักปลัดฯ 

  
 

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) เครื่องมือเครื่องใช้ในการ กองคลัง 

    ในการดับเพลิง เช่น สาย         ดับเพลิง  กองช่าง 

    ส่งน้ า ฯลฯ           กองสาธารณสุขฯ 
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              แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานท่ี 

      (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 จะได้รับ รับผิดชอบ 

        (บาท) (บาท) (บาท)     

41  ค่าไฟฟูา ส าหรับจ่ายค่ากระแส ภายในส านักงาน 200,000 200,000 200,000 เป็นค่ากระแสไฟฟูาภายใน ส านักปลัดฯ 

    ไฟฟูาภายในส านักงาน   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ส านักงาน อาคารต่างๆ   

42 ค่าน้ าประปา ส าหรับจ่ายค่าใช้น้ าประปา ภายในส านักงาน 60,000 60,000 60,000 เป็นค่าน้ าประปาของ ส านักปลัดฯ 

    ของส านักงาน   (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ส านักงาน   
43 ค่าโทรศัพท์ ส าหรับจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์

ส านักงานเทศบาล 
ภายในส านักงาน 40,000 

(เทศบาล) 
40,000 

(เทศบาล) 
40,000 

(เทศบาล) 
เป็นค่าบริการโทรศัพท์
ส านักงาน 

ส านักปลัดฯ 

 
  

      
  

44 ค่าไปรษณีย ์ โทรเลข  ธนาณัต ิ 
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร 

ส าหรับจ่ายค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ 
ฯลฯ 

ภายในส านักงาน 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าไปรษณีย ์โทรเลข 
ธนาณัต ิ

ส านักปลัดฯ 

        
  

45 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ส าหรับจ่ายค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม 

ภายในส านักงาน 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

เป็นค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม 

ส านักปลัดฯ 

  
  

  
    

  
46 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ

สร้างจิตส านึกในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชน 
ช าระภาษ ี

ภายในส านักงาน 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมาช าระภาษี
ตามเวลาที่ก าหนด 

กองคลัง 
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              แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

47 
 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าอัตโนมัติ ส าหรับ
อาคารส านักงานเทศบาล 
 

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่
ช ารุดและส ารองในกรณีที่
น้ าประปาไม่ไหล 
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า BOOSTER 
PUMT ชนิดมีถังน้ าในตัว
สามารถสูบน้ าได้ไมน้่อยกว่า 27 
ลิตร/วินาที ท่ีความสูง 12 ม. 
ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 250 
วัตต์   
จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

ทดแทนเครื่องเดิมที่
ช ารุดและส ารองใน
กรณีที่น้ าประปาไม่
ไหล 
 

กองช่าง 

48 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง 
ส าหรับสวนสาธารณะเทศบาล 
 

เพื่อสูบน้ ารดต้นไม้ ภายใน
สวนสาธารณะเทศบาล 
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า450  
ลิตร/วินาที ที่ความสูง 17 ม.
ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 
แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง 

20,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

สูบน้ ารดน้ าต้นไม้ 
ภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลได้ทั่วถึง 
 

กองช่าง 
 

49 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
ส าหรับตัดหญ้าสวนสาธารณะเทศบาล 
 

เพื่อตัดหญ้าและ
บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ
ให้สะอาดและสวยงาม 

 
 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบ
สะพายเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ า
กว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 30 ซีซ.ี 
พร้อมใบมีดจ านวน 2 เครื่อง 

19,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

สวนสาธารณะมี
ความสะอาด 
สวยงามมากขึ้น 
 
 

กองช่าง 
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              แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่



ที ่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

จะได้รับ รับผิดชอบ 

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู ้
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงอัตราบุคลากรให้มีสัดส่วน
รายจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงิน
สวัสดิการต่างๆ ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
รายได ้

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ภารกิจหน้าท่ีอย่างเหมาะสม
และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

ภายในเขตเทศบาล 6,380,000 
(เทศบาล) 

7,018,000 
(เทศบาล) 

7,018,000 
(เทศบาล) 

ปฏิบัติตามภารกิจหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 



2 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

บริหารจัดการไดถู้กต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล 

เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพ
ให้แก่บุคลากร 

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาล 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพ
ให้แก่บุคลากร 

พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานภารกิจของ
เทศบาล 

เพื่อแสดงผลการด าเนินงาน
ภารกิจของเทศบาลให้
ประชาชนได้ทราบ 

ภายในเขตเทศบาล 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนได้ทราบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ
เทศบาล 

ส านักปลัดฯ 

6 โครงการปรับปรุงอัตราบุคลากรให้บริหาร
จัดการสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให ้
บุคลากรในการท างานได้
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

บุคลากรของเทศบาล 20,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

7 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
พนักงาน,ลูกจ้างเทศบาล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเทศบาล 

พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัดฯ 

91 
 
 
 
 

    แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู ้
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

8 โครงการพนักงานตัวอย่าง เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงาน 

พนักงานเทศบาลดีเด่น 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

เป็นก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัดฯ 



9 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
( One Stop Service ) 

เพื่อให้ประชาชนท่ีมารับ
บริการได้รับความ
สะดวกสบาย 

1 ศูนย์ 50,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

10 ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิคส์  
ชนิดอ่านค่าวัดมุมละเอียดได้ 10 ฟิลิปดา 
 

เพื่อใช้ในงานส ารวจ 
ออกแบบ เพื่อจัดท าโครงการ
ต่างๆภายในเขตเทศบาล 
 

จัดซื้อกล้องวัดมุม
อิเล็คทรอนิคส์ พร้อม
อุปกรณ์ก าลังขยาย  
30 เท่าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์
ปากกล้องขนาดไม่ต่ า
กว่า 35 มิลลิเมตร 

85,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

ใช้ในงานส ารวจและ
จัดท าโครงการต่างๆ
ภายในเขตเทศบาล 
 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงห้องท างานประธานสภา
เทศบาล 
 

เพื่อใช้เป็นที่ท างาน
ประธานสภาเทศบาลและ
ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาล 
 

ปรับปรุงห้องขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 4 ม.  
สูง 3 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
16 ตร.ม. 

50,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

ประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล
มีห้องท างานท่ีจัดเป็น
สัดส่วน 
 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

เพื่อใช้เป็นทจีัดกิจกรรมหรือ
อบรมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์กว้าง  
8 ม. ยาว 24 ม. สูง 
2.80 ม. 

- 500,000 
(เทศบาล) 

- 
 

เป็นทจีัดกิจกรรมหรือ
อบรมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
 

กองช่าง 
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    แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยี
สารสนเทศและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ 

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) 

ภายในส านักงาน 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัดฯ 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์,ตู้เก็บเอกสาร,กล้องวงจรปิด 
เป็นต้น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
การบริหารจัดการ 

ภายในส านักงาน 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

บุคลากรมีศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ 

ส านักปลัดฯ 



3 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอ าเภอโคกโพธ์ิไชย 

ประชาชนในอ าเภอ 
โคกโพธ์ิไชย 

35,000 
(เทศบาล) 

35,000 
(เทศบาล) 

35,000 
(เทศบาล) 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารได้ทันเหตุการณ์ 

ส านักปลัดฯ 

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่น
บันทึกข้อมูล,เมาส์,คีย์บอร์ด
,หมึกปริ๊นซ์เตอร์ ฯลฯ 

ภายในส านักงาน 25,000 
(เทศบาล) 

25,000 
(เทศบาล) 

25,000 
(เทศบาล) 

มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้
อย่างครบครัน 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 

5 
 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
คอมพิวเตอร์ ( ชุด ) 

ภายในส านักงาน 60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

6 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์( Notebook )     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
คอมพิวเตอร์ (Notebook) 

ภายในส านักงาน 23,000 
(เทศบาล) 

- - มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
 

7 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพมา
ใช้ถ่ายภาพกิจกรรมและงาน
ประเพณีภายในเขตเทศบาล 

ภายในเขตเทศบาล 10,000 - - มกีล้องถ่ายภาพท่ีมี
คุณภาพและเพิม่
ประสิทธิภาพการท างาน
มากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
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    แนวทางที่ 4 พัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการสร้างองค์กรภาคประชาชน 
ให้มีความเข้มแข็ง 

เพ่ือให้องค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมและ
มีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัดฯ 



2 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีและจัดเวที
ประชาคมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

เพ่ือให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ได้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองและ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายให้แก่
ประชาชนทราบ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนองมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

ทุกครัวเรือนในเขต
เทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ได้ข้อมูลพื้นฐานของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

5 ออกเทศบัญญัติเพ่ือควบคุมการจัด
ระเบียบชุมชน  

เพ่ือความเป็นระบบและ
ระเบียบสังคมในท้องถิ่น 

เทศบัญญัติ 1 ฉบับ 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

มีเทศบัญญัติจัดระเบียบ
ชุมชนให้ดีมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 
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    แนวทางที่ 4 พัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

6 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการ
เลือกตั้ง 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายการเลือกตั้ง
มากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

7 โครงการประชาพิจารณ์ เพ่ือให้การประชาพิจารณ์
ในการท าโครงการต่างๆ
เป็นไปโดยความยุติธรรม 

เมื่อมีการจัดท า
โครงการที่เกี่ยวกับ
ผลได้-ผลเสียใน

ชุมชน 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

มีส่วนร่วมในการท า
โครงการของท้องถิ่น 

ส านักปลัดฯ 



8 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ
ชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 

เพ่ืออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
โคกโพธิ์ไชย 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

คลังเลือดกลางมีเลือด
เพียงพอส าหรับผู้ปุวย
ที่ต้องการเลือด 

ส านักปลัดฯ 

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน การจัดประชุม
ประชาคม การพัฒนาผู้น าชุมชนและ
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ 

เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าและ
ปรับปรุงแผนพัฒนา
เทศบาลให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

แผนพัฒนาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 

ส านักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

10 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและ
องค์กรเอกชนเข้ามามีบทบาทเป็น
คณะกรรมการในหน่วยงานราชการ 

เพ่ือให้ประชาชนมีบทบาท
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

6 ชุมชน 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ประชาชนมีบทบาทใน
การพัฒนามากข้ึน 

ส านักปลัดฯ 
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              แนวทางที่ 4 พัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาประชาธิปไตยของ
ชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ประชาธิปไตยมากข้ึน 

ส านักปลัดฯ 

12 โครงการปรับปรุงบริเวณ
ส านักงาน 

เพ่ือสร้างบรรยากาศใน
ส านักงานให้น่าอยู่ 

ภายในส านักงาน 50,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

สร้างบรรยากาศในการ
ท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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