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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป 

และ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
          ที่ตั้งของต าบลหรือหมู่บ้าน/ชุมชน 
       เทศบาลต าบลบ๎านโคกตั้งอยูํในพ้ืนที่อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกํน  หํางจากตัวจังหวัด
ขอนแกํนประมาณ 76 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 10.14 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,337.50 ไรํ ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้ 
ด๎านทิศเหนือ         ติดเขตเทศบาลภูผาแดงและเขตเทศบาลต าบลนาแพง 
ด๎านทิศตะวันออก       ติดเขตเทศบาลต าบลนาแพง 
ด๎านทิศใต ๎                ติดเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
ด๎านทิศตะวันตก         ติดเขตองค์การบริหารสํวนต าบลซับสมบูรณ์ 
          ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบมีริมน้ าด๎านทิศตะวันออกและทิศใต๎  ทิศเหนือและทิศตะวันตกมี
ลักษณะเป็นลูกคลื่นตํอเนื่องแล๎วลาดลงทิศตะวันออกและทิศใต๎ 
 ลักษณะภูมิอากาศ  ประกอบด๎วย 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร๎อน ฤดูฝน ฤดูหนาว  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
2,010 มิลลิลิตร/ปี   อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 38 องศาเซลเซียส   
           ลักษณะของดิน  ลักษณะของดิน จะเป็นดินรํวนปนทราย 70% 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
เขตการปกครอง  - 
การเลือกตั้ง 

แบํงเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต  หมูํที่ 1,3,7 บ๎านโคก คือ เขตเลือกตั้งที่ 1   
สํวนหมูํที่ 8 บ๎านโคกสงํา และหมูํท่ี 2,11 บ๎านโสกนาดี คือ เขตเลือกตั้งที่ 2 
 

3. ประชากร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

             ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านโคกประกอบด๎วย 6 หมูํบ๎าน มีจ านวน 
1,391 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 4,147 คน แยกเป็นชาย 2,001 คน หญิง 2,146 คน มีความ
หนาแนํนเฉลี่ย 410 คน/ตร.กม. โดยสามารถแยกจ านวนประชากรตามหมูํบ๎าน  ได๎ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก 
ที ่ หมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จ านวนครัวเรือน

(หลัง) 
1 บ๎านโคก (ชุมชนบ้านโคกพัฒนา) หมูํที่ 1 336 343 679 207 
2 บ๎านโสกนาดี (ชุมชนโสกนาดี) หมูํที่ 2 423 479 902 312 
3 บ๎านโคก (ชุมชนรวมพลัง) หมูํที่ 3 268 290 558 173 
4 บ๎านโคก (ชุมชนโคกนคร 2000) หมูํที่ 7 379 411 790 260 
5 บ๎านโคกสงํา (ชุมชนสามัคคี) หมูํที่ 8 343 358 701 294 
6 บ๎านนาวิลัย (ชุมชนนาวิลัยร่วมใจพัฒนา) หมูํที่ 11 252 265 517 145 
 รวม 2,001 2,146 4,147 1,391 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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4. สภาพทางสังคม  
การศึกษา 

     ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ๎านโคกมีสถานศึกษาจ านวน 5 แหํง  ดังนี้ 
ชื่อโรงเรียน สังกัด ระดับชั้น จ านวนครู (คน) จ านวนนักเรียน (คน) 

1.  ศูนย์อบรมเด็กกํอนเกณฑ์ 
     เทศบาลต าบลบ๎านโคก 
2.  โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 
3.  โรงเรียนชุมชนบ๎านโคก 
 
4.  โรงเรียนบ๎านโสกนาดี 
 
5.  โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  เอกชน 

อนุบาล 
 

ม.1-ม.6 
อ.1-อ.3 
ป.1-ป.6 
อ.1-อ.2 
ป.1-ป.6 

เตรียมอนุบาล 
อ.1-อ.3 
ป.1-ป.6 

2 
 

43 
3 

11 
2 
7 
2 
5 

11 

12 
 

509 
50 

114 
36 
67 
20 

140 
173 

รวม 86 1,121 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
  
 

อาชญากรรม และ ยาเสพพติด 
     สถานีต ารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย จ านวน 1 แหํง ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านโคก  สถิติคดีอาญา(คดี 4 กลุํม) 
ที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2562  ดังนี้  

ประเภทคดี จ านวน (คดี) 
1.  ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รํางกาย และเพศ 
2.  ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
3.  ฐานความผิดพิเศษ 
4.  คดีความผิดที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย       
  4.1 ยาเสพติด     - จ าหนําย 
                         - ครอบครองเพ่ือจ าหนําย 
                         - ครอบครอง 
                         - เสพยาเสพติด 
   4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 
   4.3 การพนัน                   

0 
3 
2 

38 
0 

13 
9 
9 
5 
2 

รวม 43 
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สาธารณสุข   
 ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านโคกมีสถานพยาบาล  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสังคมสงเคราะห์ 

            ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ๎านโคกไมํมีสถานสงเคราะห์ แตํมีสวัสดิการด๎านตํางๆ ให๎กับประชากรใน
ชุมชน เชํน เครื่องนุํงหํม ยารักษาโรค  เป็นต๎น 
        ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านโคกแยกตามหมูํบ๎าน  ได๎ดังนี้ 

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) 
1.  บ๎านโคก (ชุมชนบ้านโคกพัฒนา) หมูํที่ 1 54 80 
2.  บ๎านโสกนาดี (ชุมชนโสกนาดี) หมูํที่ 2 57 77 
3.  บ๎านโคก (ชุมชนรวมพลัง) หมูํที่ 3 29 64 
4.  บ๎านโคก (ชุมชนโคกนคร 2000) หมูํที่ 7 73 82 
5.  บ๎านโคกสงํา (ชุมชนสามัคคี) หมูํที่ 8 52 79 
6.  บ๎านนาวิลัย (ชุมชนนาวลิยัร่วมใจพัฒนา) หมูํที่ 11 35 50 

รวม 300 432 
        (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
        คนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านโคกมีทั้งสิ้น 80 คน โดยสามารถแยกคนพิการตามหมูํบ๎าน  ดังนี้ 
  

หมู่บ้าน จ านวน (คน) 
1. บ๎านโคก (ชุมชนบ้านโคกพัฒนา) หมูํที่ 1 18 
2. บ๎านโสกนาดี (ชุมชนโสกนาดี) หมูํที่ 2 14 
3. บ๎านโคก (ชุมชนรวมพลัง) หมูํที่ 3 7 
4. บ๎านโคก (ชุมชนโคกนคร 2000) หมูํที่ 7 15 
5. บ๎านโคกสงํา (ชุมชนสามัคคี) หมูํที่ 8 10 
6. บ๎านนาวิลัย (ชุมชนนาวิลัยร่วมใจพัฒนา) หมูํที่ 11 16 

รวม 80 
                (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 
 
 
 
 

สถานพยาบาล ที่ตั้ง จ านวนบุคลากร (คน) 
1. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 
2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
บ๎านโคก 
3. ศศิธรพยาบาล (คลินิกใกล๎ใจ) 
4. คลีนิคการพยาบาลและผดุงครรภ์
รัศม ี
5. คลีนิคนายแพทย์สุเมธ 

ม.8 
         

 ม.11 
ม.7 
ม.3 

 
ม.7 

55 
 

9 
1 
1 
 

1 
รวม - 67 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง  ชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านโคกมีการคมนาคมสะดวกโดยเส๎นทางรถยนต์  ดังนี้ 

  -  ทางหลวงหมายเลข 229 เชื่อมระหวํางทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 ถึงอ าเภอแก๎งคร๎อ 
จังหวัดชัยภูมิ โดยผํานอ าเภอบ๎านไผํ อ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรีและอ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
  -  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2131 ที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ไปบ๎านเหลํานาดี 
อ าเภอพระยืนบรรจบกับทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2062 ไปเชื่อมตํอทางหลวงแผํนดินหมายเลข 229 เข๎า
เขตเทศบาลต าบลบ๎านโคก 
  -  ถนนรพช.ขก. 1011 ที่แยกจากทางหลวงแผํนดินหมายเลข 229 เชื่อมระหวําง                 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชยกับอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เริ่มจากต าบลบ๎านโคกผํานต าบลโพธิ์ไชยไปอ าเภอคอน
สวรรค์ 
   -  ถนนที่ใช๎สัญจรไปมาในชุมชนสํวนใหญํเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่ใช๎ติดตํอ
ระหวําง          ต าบลเป็นถนนลาดยาง สํวนถนนที่ใช๎ติดตํอระหวํางหมูํบ๎านอ่ืนสํวนใหญํเป็นถนนลาดยาง 
สภาพพ้ืนผิวถนนจราจรของถนนในชุมชนอยูํในสภาพคํอนข๎างดี มีบางเส๎นทางที่มีขนาดคับแคบ ฃรุขระบ๎าง   
    
                       -  การจราจรในพ้ืนที่ชุมชนแยกจากถนนสายหลักและมีปริมาณการจราจรไมํคับคั่ง                 
การขนสํงผู๎โดยสารในเขตเทศบาลต าบลบ๎านโคก  ใช๎รถโดยสารประจ าทาง 2 สาย คือ รถโดยสารประจ าทาง
สายขอนแกํน-ชัยภูมิ และ ขอนแกํน-นครสวรรค์ เพ่ิมเติมปัจจุบันมีปรับอากาศ(ป.1) สายขอนแก่น-ภูเก็ต 
           
            การไฟฟ้า  การไฟฟูาภายในเขตเทศบาลต าบลบ๎านโคก ได๎ใช๎ไฟฟูาจากสถานีบริการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค (อ าเภอมัญจาคีรี) มีผู๎ใช๎ไฟฟูาจ านวน 1,179 ครัวเรือน 
 
          การประปา  การประปาภายในเขตเทศบาลต าบลบ๎านโคก ได๎ใช๎น้ าประปาจากการประปาสํวน
ภูมิภาค (อ าเภอชนบท) มีผู๎ใช๎น้ าประปาจ านวน 1,200 ครัวเรือน  
 
          โทรศัพท์  - 
 
          ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  มีที่ท าการไปรษณีย์รับอนุญาตของเอกชน 3 แหํง  
 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
การเกษตร  เทศบาลต าบลบ๎านโคกมีพ้ืนที่ด๎านการเกษตรเพาะปลูกประมาณ 7,299 ไรํ โดยปลูก
ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลังตามล าดับ  มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรเพาะปลูกประมาณ 667 
ครัวเรือน  พ้ืนที่สํวนใหญํใช๎ปลูกข๎าวเป็นที่นาประมาณ 6,901 ไรํ ท าไรํ 398 ไรํ สวนผลไม๎ 27 ไรํ 
ที่สาธารณประโยชน์หรือหนองน้ าสาธารณะมีพ้ืนที่ประมาณ 1,716.50 ไรํ 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

การประมง  - 
 

          การปศุสัตว์  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ๎านโคก การเลี้ยงสัตว์สํวนใหญํเป็นการเลี้ยงสัตว์ไว๎ใช๎งานและ
บริโภค           ในครัวเรือนสัตว์ที่เลี้ยงในชุมชนได๎แกํ  โค กระบือ สุกร ไกํ เป็ด ฯลฯ 
 

การบริการ  การค๎าและบริการในชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านโคก ประกอบด๎วย 
          ร๎านจ าหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภค  ดังนี้ 

ประเภท (ร้านค้า) จ านวน (ร้าน) 
1. ร๎านขายของช า 
2. ร๎านขายอาหาร 
3. ร๎านขายสินค๎าเฉพาะอยําง 
4. ร๎านบริการเสริมสวยและตัดผม 
5. ร๎านอุปกรณ์ไฟฟูา - วิทยุ 
6. ปั๊มน้ ามัน 
7. ร๎านขายอุปกรณ-์วัสดุกํอสร๎าง 
8. บ๎านให๎เชํา 
9. ร๎านเชื่อมโลหะ 
10. ร๎านล๎างอัดฉีดรถยนต์ (คาร์แคร์)  
11. ร๎านซํอมแอร์ 
12. ร๎านซํอมรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ 
13. ให๎เชําสถานีติดตั้งตู๎กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 
14. ให๎เชําสถานที่ติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ (4 เครือข่าย) 

36 
15 
5 
6 
2 
2 
3 

18 
4 
2 
1 
6 
2 
4 

รวม 106 
            
          การท่องเที่ยว  ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านโคก  ไมํปรากฏสถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญ 
         อุตสาหกรรม  ด๎านอุตสาหกรรมในชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านโคก เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช๎      
แรงงานน๎อย  ได๎แกํ 

อุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก) จ านวน (โรงงาน) 
1. โรงสีข๎าว 
2. โรงงานผลิตที่นอน 
3. โรงงานผลิตน้ าแข็ง 
4 . ร๎ า น จ า ห นํ า ย  - ซํ อ ม อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ สื่ อ ส า ร 
(โทรศัพท์มือถือ) 
5. ร๎านอินเตอร์เน็ต (INTERNET)และเกมส์ 
6. โรงงานผลิตน้ าดื่ม  
7. โรงแรม (รีสอร์ท) 
8. โรงเลี้ยงไกํพันธุ์ 
9. โรงเลี้ยงไกํไขํ 

9 
2 
- 
1 
 

6 
1 
3 
2 
1 

รวม 25 
 
 
  



๗ 

 

          การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ๎านโคก เป็นชุมชนเกษตรกรรมโดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ 
ข๎าวและอ๎อยและมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
             กลุ่มอาชีพ/กลุ่มอาสาสมัครในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก 

กลุ่มอาชีพ จ านวน (กลุ่ม) หมู่ที่ 
1.  กลุํมอุตสาหกรรมเย็บผ๎า 
2.  กลุํมสมุนไพร 
3.  กลุํมสหกรณ์ตู๎น้ ามันหยอดเหรียญ 
4.  กลุํมเครื่องดื่มสมุนไพร 
5.  กลุํมเย็บผ๎า 
6.  กลุํมสมุนไพร 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
3 
3 
7 

11 
   

รวม 6 - 
 
          แรงงาน  - 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
การนับถือศาสนา  ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตชุมชนจ านวน 4 วัด คือ วัด
จันทร 
สิรินทราวาส วัดอัมพาผล วัดโพธิ์ศรี และวัดปุาหนองคูสุวรรณาราม 
 

           ประเพณีและงานประจ าปี   ประเพณีที่สร๎างชื่อเสียงและดึงดูดนักทํองเที่ยวเข๎าสูํพ้ืนที่ได๎  คือ 
ประเพณีบุญบั้งไฟ  และประเพณีตํางๆ ในภาคอีสาน เชํน ประเพณีบุญมหาชาติ วันมหาสงกรานต์ วัน
เข้าพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ 
          
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น   ประชาชนในชุมชนสื่อสารภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่น และมีกลุํมที่ยัง
อนุรักษ์งานจักสานเพ่ือประกอบเป็นอาชีพอยูํบ๎าง 
 
          สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  - 

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

น้ า   ล าห๎วยทรายและล าห๎วยบํา ที่ไหลผํานพ้ืนที่เขตเทศบาลให๎ประชาชนไว๎เพาะปลูกพืชตามฤดูกาล 
และนอกฤดูกาลบางสํวน 
 
 
ป่าไม้   มีปุาไม๎ชุมชนที่ปลูกเพ่ิมเติมในที่สาธารณะ โคกสูง และโคกหนองแต๎ 
 
 
ภูเขา   - 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขอองเทศบาลบ้านโคก   - 
 



๘ 

 

 (7)  การใช้ที่ดิน 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ๎านโคก มีพ้ืนที่ทั้งหมด 6,337.50 ไรํ สามารถจ าแนกการใช๎
ประโยชน์จากที่ดินประเภทตํางๆ ดังนี้ 

ประเภท จ านวน (ไร่) 
1.  ที่อยูํอาศัย 
2.  พาณิชยกรรม 
3.  อุตสาหกรรม 
4.  ชนบทและเกษตรกรรม 
5.  ที่โลํงเพ่ือนันทนาการและการบ ารุงรักษา 
6.  สถาบันการศึกษา 
7.  สถาบันศาสนา 
8.  สถาบันราชการ  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
9.  ห๎วย หนอง คลอง บึง 
10. ที่สาธารณประโยชน์รกร๎าง 
11. ถนน 

375 
35 
80 

3,180 
139 

65.50 
82 

400 
169.50 

1,716.50 
95 

รวม 6,337.50 
 

 ชุมชน 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ๎านโคกมี 6 ชุมชน จ านวน 1,330 ครัวเรือน มีจ านวนประชากร            
ในชุมชน รวม 4,141 คน 
                               

 ด้านการดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 
               เทศบาลต าบลบ๎านโคกมีรถดับเพลิงจ านวน 1 คัน รถบรรทุกน้ าดับเพลิงจ านวน 1 คัน และถัง
ดับเพลิงเคมีจ านวน 78 ถัง 

 ด้านการตลาด 
               มีตลาดสดเทศบาล 1 แหํง ตั้งอยูํหมูํที่ 8 บ๎านโคกสงํา 

 ด้านการระบายน้ า 
       มีระบบรวบรวมน้ าเสียจากครัวเรือน 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) ทรัพยากรน้ า  มีแหลํงน้ าผิวดินที่ส าคัญ คือ ล าห๎วยทรายไหลผํานด๎านทิศตะวันออก ล าห๎วยบํา
ไหลผํานทางด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎  สํวนแหลํงน้ าใต๎ดินที่เจาะได๎สํวนใหญํจะมีคุณภาพต่ าใช๎บริโภคไมํได๎ 
 (2) ทรัพยากรธรณี  สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินรํวนปนทราย มีการระบายน้ าคํอนข๎างเร็วมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติคํอนข๎างต่ า 
 (3) ทรัพยากรปุาไม๎  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ๎านโคกไมํมีปุาไม๎และสัตว์ปุาในพ้ืนที่ 
 
       - สภาพแวดล้อม 
 การก าจัดขยะมูลฝอยมีรถขยะมูลฝอยขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 คัน  ใช๎ขนขยะเพ่ือ
น าไปก าจัดโดยใช๎วิธีตากแห๎งแล๎วเผาในบริเวณท่ีสาธารณะหมูํที่ 7 บ๎านโคก 

 

 

 



๙ 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 

            การเมืองการปกครอง 
            ด๎านการเมือง/การปกครอง 
            เทศบาลต าบลบ๎านโคกมีคณะผู๎บริหาร – สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้นจ านวน 16 คน  
ประกอบด๎วย  
                        ฝุายบริหาร  ประกอบด๎วย 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 

นายสุรัตน์   เหลําคนค๎า        
นายบรรพต   พงษ์โพธิ์ชัย 
นายสมพงษ์   เคนโพธิ์  
นายเสวียน   พงษ์โพธิ์ไชย 
นายลอง   ไชไข 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 
                          ฝุายนิตบิัญญัติ  ประกอบด๎วย 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

นายนงค์   เหลําคนค๎า    
นายเสถียร   วงษ์ลคร   
นายธรรมะ   ชูสอน           
นายสุเทพ   บุญกอบ  
นายงาม   หมื่นวงษา   
นางสุภา   ภูมิคอนสาร  
นายสันติ   แก๎วพินิจ  
นางบุญสาน   ยอดสงํา   
นางมนทาวะดี   หมื่นฤทธิ์           
นายเพิ่มสิน   สุริโย            
นายละอองศิลป์   สิงห์วราภรณ์ 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



๑๐ 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ 

ของ 
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ส่วนที่ 2 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงบัญญัติให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย 
การพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตําง ๆ ให๎

สอดคล๎องและบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยการจัดท าการก าหนด
เปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2560 บัญญัติ โดยที่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีได๎ก าหนดเปูาหมายอนาคตของประเทศที่สะท๎อนถึงผลประโยชน์ แหํงชาติและประโยชน์สุขของ

ประชาชนชาวไทยบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล๎อมในปัจจุบัน และแนวโน๎มในอนาคตทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยํางรอบด๎าน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ดังกลําว

ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกรรมการฯ ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางหลักที่ประเทศจะต๎องขับเคลื่อน
ด าเนินการ เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายอนาคตประเทศที่ก าหนด    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก าหนดเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนในระยะยาว  ที่ต๎องมีความชัดเจนเพ่ือให๎เห็นอนาคตของประเทศท่ีจะน าไปใช๎เป็น
กรอบหลักในการจัดท าแผนเพ่ือการพัฒนาในมิติและระดับตําง ๆ ให๎สอดคล๎องและบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิด
เป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายอนาคตประเทศในระยะยาว และภายใต๎ยุทธศาสตร์แตํละด๎านจะมีการ
จัดท าแผนแมํบทส าหรับประเด็นการพัฒนา/ประเด็นปฏิรูปส าคัญเพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสูํการ

ปฏิบัติ เพื่อน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแมํบทดังกลําว ในบางประเด็นการพัฒนาอาจมีความจ าเป็นต๎องด าเนินการเปลี่ยนแปลง  ส าคัญในเชิง
โครงสร๎างกลไกและกฎหมายที่เก่ียวข๎อง จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ ได๎สัมฤทธิ์ผล รวมทั้ง
บูรณาการระหวํางนโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติของสภาความมั่นคงแหํงชาติ (สมช.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
(สศช.) และแผนปฏิรูปที่สอดคล๎องกัน ดังนั้นแผนแมํบทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายวําด๎วยแผน
และข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศต๎องมีความสอดคล๎องกัน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีความ

เชื่อมโยงกันภายใต๎กฎเกณฑ์ของสหประชาชาติ (United Nations)  
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
                    การพัฒนาภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) สูํการปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นแผนแมํบทหลักของการพัฒนา
ประเทศไทย ให๎มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได๎ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี
พร๎อมทั้งประเด็น ยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสูํเปูาหมายระยะยาวของประเทศที่ได๎ก าหนด
ไว๎  โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถํายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สูํการปฏิบัติในล าดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสูํการบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได๎ในที่สุด โดยมี
กลไกตามล าดับตํางๆ และกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎ก าหนดเปูาหมายที่จะต๎องบรรลุใน ๕ ปีแรกอยํางชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล๎อม การก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้นได๎พิจารณาและวิเคราะห์การตํอยอด ให๎เกิด
ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการตํอไปอีกใน ๓ แผนฯจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในชํวงปี พ.ศ.๒๕๗๕-
๒๕๗๙ ซึ่งเป็นชํวงสุดท๎ายของยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาจะบรรลุเปูาหมายอนาคตประเทศไทย เป็นประเทศที่
พัฒนาแล๎วภายในปี ๒๕๗๙ ที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง
ในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของ  เปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีในทุกด๎าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับตํอๆ ไป  ก็จะก าหนดเปูาหมายและแนว
ทางการพัฒนามารับชํวงเมื่อผําน ๕ ปีแรกชองชํวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ผํานไป  



๑๒ 

 

            ก าหนดค่านิยมหลักของคนไทยให้ชัดเจน เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. มีความเข้าใจ เรียนรู้การประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10.  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัชของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย
และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาพุทธ 

12.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
                                                           

จังหวัดขอนแก่น 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น 

"มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง" 

พันธกิจ 

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City 

ค่านิยม 

“ยึดม่ันในอุดมการณ์ มุ่งม่ันท างาน สมานสามัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง” 
 
 
 
 

 
 



๑๓ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
 

               ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขํงขันและ
เชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
               ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
               ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยําง
ยั่งยืน 
               ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร๎างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเมืองอัจฉริยะ Smart City และเมือง
แหํงการประชุมสัมมนา (Meeting,Inventive Travel,Convention,Exhibition ) MICE City 
               
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยง
โอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพโครงขํายการคมนาคมขนสํงในการเชื่อมโยงกับกลุํมประเทศอนุภูมิภาค 
                              ลุํมน้ าโขง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมคุณภาพภาคการบริการให๎ได๎มาตรฐานระดับสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร๎างความรํวมมือกับประเทศในกลุํมอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง(GMS)/นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร๎างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยูํเย็นเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สร๎างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บรหิารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร๎างสังคมและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสํวนรํวมอยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร๎างความปรองดอง สมานฉันท์และสํงเสริมประชาธิปไตย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อยภายใน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปูองกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการ
ประชุมสัมมนา (Meeting,Inventive Travel,Convention,Exhibition : MICE City) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมการบริหาร การจัดการแบบมีสํวนรํวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 
 



๑๔ 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
ค้าขวัญอ้าเภอโคกโพธิ์ไชย 
“ พระเจ้าใหญ่ไชยวาน ตระการตาภูผาแดง แหล่งท่องเที่ยวล าน้ าชี  
             มากมีหัตถกรรมครัวเรือน ผู้มาเยือนประทับใจ” 
วิสัยทัศน์อ้าเภอโคกโพธิ์ไชย  
 “ โคกโพธิ์ไชยเมืองสงบสุข การเกษตรยั่งยืน สิ่งแวดล้อมประเพณีดี สังคมแห่งความพอเพียง 
”     

                             
              พันธกิจ  :  (1) การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง 
                              (2) การพัฒนาคนและสังคม 
                              (3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
                              (4) การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                              (5) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ   
 

 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต้าบลบ้านโคก 
              คณะผู๎บริหารเทศบาลต าบลบ๎านโคก  ได๎ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
เทศบาล    ต าบลบ๎านโคก  ดังนี้ 
 

1. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1.1 พัฒนาเทศบาลต าบลบ๎านโคก ให๎เป็นหนํวยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
มีมาตรฐาน สํงเสริมสนับสนุนด๎านศึกษาให๎แกํ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู๎ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลเหลํานี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญของเทศบาลต าบล
บ๎านโคก อีกท้ังจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให๎มี
ความรวดเร็ว สามารถสนองตํอความต๎องการของประชาชนได๎อยํางตรงเปูาหมายและเกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนและชุมชนให๎มากท่ีสุด 
1.2 สํงเสริมสนับสนุนชุมชนเข๎าสูํกระบวนการมีสํวนรํวมทางการบริหารและการเมืองภายใต๎        
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการท างานฝุายนิติบัญญัติ 
ได๎แกํ สภาเทศบาลต าบลบ๎านโคก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ๎านโคกและการมีประชาธิปไตย
ในระดับชุมชน       

                   1.3 สํงเสริมและสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน สนับสนุนให๎มีกิจกรรมและโครงการตําง ๆ          
สํงเสริมการท างานรํวมกันระหวํางคณะกรรมการชุมชน ประชาชนชุมชนและเทศบาลท างานอยํางสมานฉันท์
ไมํแตกแยก รักษาและเสริมสร๎างความสามัคคีในองค์กรอยํางยั่งยืน 
                  1.4 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการสร๎างเครือขํายตํางๆ ในชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการชุมชนไมํวําจะเป็นการสร๎างเครือขํายการเฝูาระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงการสร๎างเครือขํายด๎านอ่ืนๆ โดยสนับสนุนให๎มีการท างานรํวมกับเทศบาลต าบลบ๎าน
โคก ภาครัฐ สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให๎มีบทบาทในท างาน เชํน การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน และการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกสํวนตามโครงสร๎างการ
ท างานของพนักงานเทศบาล         



๑๕ 

 

                  1.5 สนับสนุนและพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความทันสมัย ตอบสนองตํอการ
ให๎บริการประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                  2.1 สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร๎างวินัย การเสียสละในการรํวมคิดรํวมท ากิจกรรมของ
ชุมชนทุกชุมชน สร๎างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 

2.2 สํงเสริมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให๎เป็นมาตรฐานและตํอเนื่อง สํงเสริมให๎ประชาชน
ในชุมชนรํวมคิด รํวมท า รํวมก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง  

2.3 สนับสนุนงบประมาณให๎เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกํผู๎สูงอายุ คนพิการ 
ผู๎ปุวยเอดส์ให๎ทั่วถึงและเทําเทียมกัน 

 

              3.  พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.1 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เน๎นการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านโคก สํงเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีความพร๎อมสามารถศึกษาในระดับตํอไป
อยํางมีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ทางการกีฬาและการเรียนรู๎นอกสถานศึกษา 
ให๎กับโรงเรียนที่อยูํในเขตเทศบาล จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด๎านการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ รวมถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให๎เพียงพอกับโรงเรียนที่อยูํในเขตเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านโคก  

  3.2 สนับสนุนและสํงเสริมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท๎องถิ่น งานรัฐพิธีตํางๆ เชํน งานวันที่ 5 ธันวามหาราช วันที่ 12 สิงหามหาราชินี วันปิยมหาราช 
ประเพณีตําง ๆ เชํน ประเพณีวันสงกรานต์และการรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุประจ าปี ประเพณีแหํเทียนจ าน า
พรรษา และงานประเพณีอ่ืนๆ ของท๎องถิ่น 
                       3.3 สนับสนุนการแขํงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี
ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางชุมชน กํอให๎เกิดมิตรภาพอันดีงามระหวํางชุมชน 
ผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง 
 
              4.  พัฒนาด้านการสาธารณสุข 

  4.1 สํงเสริมการด าเนินกิจกรรมด๎านสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการคัดกรองการเจ็บปุวยของประชาชนเบื้องต๎น เน๎นการปูองกันโรคและการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขตเมือง(อสม.)โดยมีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพและงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกสํวนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินงานในการดูแลสุขภาพของ
ชุมชน ควบคุมปูองกันการเผยแพรํระบาดของโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอที่เป็นอันตรายตํอประชาชนและ
ชุมชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน            

 
              5.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  5.1 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท๎องถิ่นในปัจจุบัน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

  5.2 สํงเสริมให๎ประชาชนอยูํในท๎องถิ่นของตนเอง สนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมของ
ประชาชนในชุมชนเพ่ือสร๎างอาชีพและรายได๎ให๎กับตนเองและชุมชน  

  5.3 พัฒนาแหลํงน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 

 



๑๖ 
 

 

              6.  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                        6.1 ด าเนินการสร๎างและปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท๎า คลองระบายน้ า ขยาย
เขตน้ าประปาและไฟฟูา ตลอดจนสาธารณูปโภคให๎ได๎มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ 
                    6.2  จัดให๎มี ไฟฟูาสาธารณะซึ่ งสํองแสงสวํางตามถนน ตรอก ซอย ทาง เดินเท๎ า 
สวนสาธารณะและลานกีฬาอยํางทั่วถึง 
                       6.3 ด าเนินการสร๎างระบบระบายน้ าตามถนนในเขตเทศบาล 
                    6.4 จัดท าผังเมืองเฉพาะ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
 
               7.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                        7.1 รณรงค์สร๎างจิตส านึกให๎กับประชาชนทางด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมให๎มีการการจัดการขยะอยํางถูกวิธี เป็นประโยชน์ตํอชุมชนและสิ่งแวดล๎อม เชํน การ
คัดแยกขยะหรือน าขยะมาใช๎ใหมํ 

   7.2 สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนคนรุํนใหมํให๎รู๎คุณคําของพลังงานใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางถูกวิธี เ พ่ือลดปัญหาสภาวะโลกร๎อนสร๎างจิตส านึกที่ดีให๎กับชุมชน ให๎ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให๎กับเด็กและเยาวชนรู๎วิธีการชํวย
ประหยัดพลังงานและใช๎ประโยชน์จากพลังงานให๎คุ๎มคํามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนิน
กิจกรรมตํางๆ ที่มุํงไปสูํการลดสภาวะโลกร๎อน 

   7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาลให๎มีความรํมรื่นเหมาะ
แกํออกก าลังกายและการพักผํอนหยํอนใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ



๑๘ 

 

               2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.01 

บัญชสีรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(2561-2565) 

เทศบาลต้าบลบ้านโคก 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 2565 รวม 5 ปี 
 จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้เกิดความมั่นคง 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การ
ลงทุน บริการการเงิน 
และการคมนาคม 
แผนงานที่ 1.2 การจัดท าผังเมือง 
แผนงานที่ 1.3 พัฒนาด๎านการเกษตร 
แบบยั่งยืน 
แผนงานที่ 1.4 พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
ในชุมชนให๎เป็นเอกลักษณ์ 

 
 
 

2 
 
 

- 
7 

 
2 

 
 
 

1,650,000 
 
 

- 
555,000 

 
170,000 

 
 
 

8 
 
 

- 
7 

 
2 

 
 
 

5,784,000 
 
 

- 
555,000 

 
170,000 

 
 
 

67 
 
 

- 
7 

 
2 

 
 
 

24,883,000 
 
 

- 
555,000 

 
170,000 

 
 
 

36 
 
 

- 
7 

 
2 

 
 
 

21,036,000 
 
 

- 
555,000 

 
170,000 

 
 
 

6 
 
 

- 
7 

 
2 

 
 
 

6,500,000 
 
 

- 
555,000 

 
170,000 

 
 
 

109 
 
 

- 
35 

 
10 

 
 
 

59,853,000 
 
 

- 
2,775,000 

 
850,000 

รวม 11 2,375,000 17 6,509,000 76 25,608,000 35 21,761,000 15 7,225,000 154 63,475,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 
แผนงานที่ 2.1 สํงเสริมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
แผนงานที่ 2.2 สํงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
แผนงานที่ 2.3 สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตท๎องถิ่น 
แผนงานที่ 2.4 สํงเสริมสวัสดิการทางสังคมและ
ครอบครัวเข๎มแข็ง 
แผนงานที่ 2.5 สํงเสริมการยกระดับมาตรฐาน
สาธารณสุขและการแพทย ์

 
 

16 
 

6 
 

12 
 

18 
 

23 

 
 

1,730,728 
 

310,000 
 

1,234,000 
 

8,642,000 
 

1,347,900 

 
 

15 
 

5 
 

11 
 

18 
 

24 

 
 

1,680,728 
 

280,000 
 

1,204,000 
 

8,642,000 
 

1,447,900 

 
 

16 
 

6 
 

11 
 

18 
 

26 

 
 

1,730,728 
 

310,000 
 

1,2740,000 
 

10,075,000 
 

1,647,900 

 
 

15 
 

5 
 

11 
 

18 
 

25 

 
 

1,680,728 
 

280,000 
 

1,2740,000 
 

10,480,000 
 

1,647,900 

 
 

16 
 

6 
 

11 
 

18 
 

25 

 
 

1,730,728 
 

310,000 
 

1,2740,000 
 

10,885,000 
 

1,647,900 

 
 

78 
 

28 
 

56 
 

90 
 

122 

 
 

8,553,640 
 

1,490,000 
 

6,260,000 
 

48,724,000 
 

7,739,500 

รวม 75 13,264,628 73 13,254,628 77 15,037,628 75 15,362,628 77 15,847,628 377 72,767,140 

 
                                                                              
 



๑๙ 
 

                                                                                                                                                แบบ ผ.01 
บัญชสีรุปโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(2561-2565) 
เทศบาลต้าบลบ้านโคก 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ 3.1 อนุรักษ ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
และการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
แผนงานที่ 3.2 พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อเพิม่ปริมาณ
ทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและจัดการ
คุณภาพน้ าอยํางมีประสิทธภิาพ 
แผนงานที่ 3.3 พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
แบบบูรณาการ 

 
 
 

3 
 

3 
 
 

10 

 
 
 

180,000 
 

550,000 
 
 

1,120,000 

 
 
 

3 
 

3 
 
 

10 

 
 
 

180,000 
 

550,000 
 
 

1,120,000 

 
 
 

3 
 

2 
 
 

10 

 
 
 

180,000 
 

50,000 
 
 

1,120,000 

 
 
 

3 
 

2 
 
 

11 

 
 
 

180,000 
 

50,000 
 
 

3,420,000 

 
 
 

3 
 

3 
 
 

11 

 
 
 

180,000 
 

1,050,000 
 
 

3,420,000 

 
 
 

15 
 

13 
 
 

52 

 
 
 

900,000 
 

2,250,000 
 
 

10,200.000 

รวม 16 1,850,000 16 1,850,000 15 1,350,000 16 3,650,000 17 4,650,000 80 1,350,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสรา้งความมัน่คงและ
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
 แผนงานที่ 4.1 ปอูงกันและบรรเทาความเสียหาย
จากสาธารณภยั 
แผนงานที่ 4.2 บริหารจัดการด๎าน 
การปูองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
อยํางมีประสิทธภิาพ 
แผนงานที่ 4.3 ปูองกันและบรรเทาความเสียหาย
จากอบุัติเหตุจราจร 
แผนงานที่ 4.4 รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร๎อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 
 
 

4 
 

7 
 
 

11 
 

11 
 

 
 
 

160,000 
 

255,000 
 
 

640,000 
 

465,000 
 

 
 
 

6 
 

7 
 
 

11 
 

13 
 

 
 
 

2,390,000 
 

255,000 
 
 

640,000 
 

2,380,000 
 

 
 
 

7 
 

7 
 
 

13 
 

13 
 

 
 
 

2,426,400 
 

255,000 
 
 

1,129,000 
 

2,335,000 
 

 
 
 

5 
 

7 
 
 

11 
 

11 
 

 
 
 

196,400 
 

255,000 
 
 

650,000 
 

435,000 
 

 
 
 

4 
 

7 
 
 

11 
 

11 
 

 
 
 

160,000 
 

255,000 
 
 

650,000 
 

435,000 
 
 

 
 
 

27 
 

35 
 
 

57 
 

61 
 

 
 
 

5,619,000 
 

1,275,000 
 
 

3,709,000 
 

6,946,000 
 

รวม 33 1,520,000 37 5,665,000 41 6,431,600 35 2,432,400 33 1,500,000 180 17,549,000 

 
                                                                                                         
 



๒๐ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             แบบ ผ.01 
บัญชสีรุปโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(2561-2565) 
เทศบาลต้าบลบ้านโคก 

 
ยุทธศาสตร์ ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพเพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
แผนงานที่ 5.1 เพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ าและการ
กระจายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 5.2 ปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ 
แผนงานที่ 5.3 ส่งเสรมิผลผลิตทางการเกษตรสู่
มาตรฐานภูมิภาค 

 
 
 

- 
 

- 
 

1 

 
 
 

- 
 

- 
 

1,000,000 
 

 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
 

2,500,000 
 

3,000,000 
 

1,000,000 
 

 
 
 

- 
 

1 
 

1 

 
 
 

- 
 

3,000,000 
 

1,000,000 
 

 
 
 

- 
 

- 
 

1 

 
 
 

- 
 

- 
 

1,000,000 
 

 
 
 

- 
 

- 
 

1 

 
 
 

- 
 

- 
 

1,000,000 
 

 
 
 

1 
 

2 
 

5 

 
 
 

2,500,000 
 

6,000,000 
 

5,000,000 

รวม 1 1,000,000 3 6,500,000 2 4,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 8 13,500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนงานที่ 6.1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได๎ภาครัฐ
และการเบิกจํายงบประมาณ 
แผนงานที่ 6.2 พัฒนาบุคลากรและ 
การจัดการองค์ความรู๎ 
แผนงานที่ 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แผนงานที่ 6.4 พัฒนาการบริการและสํงเสริมการ
มีสํวนรํวมของประชาชน 

 
 

13 
 

8 
 

1 
 

11 

 
 

3,423,580 
 

645,000 
 

30,000 
 

210,000 

 
 

16 
 

6 
 

4 
 

19 

 
 

3,928,580 
 

535,000 
 

123,000 
 

2,155,000 

 
 

17 
 

6 
 

4 
 

27 

 
 

6,523,580 
 

535,000 
 

173,000 
 

7,915,000 

 
 

20 
 

6 
 

4 
 

17 

 
 

11,882,580 
 

535,000 
 

173,000 
 

393,000 

 
 

13 
 

6 
 

3 
 

10 

 
 

3,108,580 
 

535,000 
 

143,000 
 

160,000 

 
 

72 
 

32 
 

16 
 

84 

 
 

28,866,900 
 

2,785,000 
 

642,000 
 

10,833,000 
รวม 33 4,308,580 45 6,741,580 55 15,146,580 42 12,983,580 32 3,946,580 209 43,126,900 

 

 
 

 
 
 
 



๒๑ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ 
 

โครงการปรับปรุงบริเวณ
รอบสระน้ า 
(ข๎าง รร.ชุมชนบ๎านโคก) 
หมู่ท่ี 3 บ้านโคก 

เพื่อใช๎ในการท าสวน 
พืชเศรษฐกิจในชุมชน 

กํอสร๎างรั้วลวดหนาม  
สูง 1 ม. ยาว 299 ม. พร๎อม
ขุดแตํงถมดิน ปรับพ้ืนท่ีรอบ
สระน้ าพ้ืนท่ี 3,200 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 200,000 
(เทศบาล) 

 

- - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เพื่อสร๎างรายได๎ใน
ครอบครัว 

กองช่าง 
 
 

 

2 
 

โครงการกํอสร๎างถังเก็บ
น้ าสวนสาธารณะ 
บ๎านโคก  
หมู่ท่ี 1 บ้านโคก 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎รด
ต๎นไม๎ และดูแลรักษา
สวนสาธารณะให๎รํม
รื่น 

กํอสร๎างถังเก็บน้ าคอนกรีตหรือ
ถังเก็บน้ าส าเร็จรูปขนาดบรรจุ
น้ าไมํน๎อยกวํา 10 ลบ.ม. 
พร๎อมอุปกรณ์  (ตามแบบแปลน
ฯ) 

- 200,000 
(เทศบาล) 

- - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

กักเก็บน้ าไว๎รด
ต๎นไม๎ และดูแล
รักษา
สวนสาธารณะให๎รํม
รื่น 

กองช่าง 
 
 

 

3 
 
 
 
 

โครงการถมดินพร๎อมลง
หินคลุก ตลาดนัดโคก
หลุบโจด   
หมู่ท่ี 8 บ้านโคกสง่า 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีศูนย์รวมจ าหนําย
สินค๎าเศรษฐกิจชุมชน 

ถมดินตลาดนัดโคกหลุดโจด 
ขนาดกว๎าง 100 ม. ยาว 200 
ม. สูงเฉลี่ย 1 ม.  พร๎อมลงหิน
คลุกกว๎าง 100 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.10 ม.   
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

2,400,000 
(เทศบาล) 

 
 

2,400,000 
(เทศบาล) 

 
 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีศูนย์จ าหนําย
สินค๎าเพ่ือ 
เพิ่มรายได๎ 
ในครอบครัว 

กองช่าง 
*เป็น
โครงการ
ต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 



๒๒ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
4 ขุดลอกสระน้ า

สาธารณประโยชน์ 
วัดอัมพาผล 
หมู่ท่ี 1 บ้านโคก 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 
 

ขุดลอกสระน้ ากว๎าง 32 ม. ยาว 
135 ม. ลึกจากบริเวณก๎นสระเดิม
เฉลี่ย 0.90 ม. ลาดเอียง 1:15 
พร๎อมบันได คสล.ขึ้น-ลงสระน้ ากว๎าง 
6 ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- 
 
 

454,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

ประชาชนท่ีขับขี่
ยวดยานพาหนะ 
สัญจรไปมาได๎
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

5 ขุดลอกสระน้ าสาธารณ 
ประโยชน์  
หมู่ท่ี 3 บ้านโคก 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 
 

ขุดลอกสระน้ ากว๎าง 80 ม. ยาว 80 
ม. ลึกจากบริเวณก๎นสระเดิมเฉลี่ย 
1.00 ม. ลาดเอียง 1:15 พร๎อมวาง
ทํอระบายน้ า คสล.ชั้น3 
เส๎นผําศูนย์กลาง 0.4 ม. จ านวน 26 
ทํอน(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- 
 
 

470,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

เด็กเล็กได๎มีพื้นท่ีใน
การเรียนและฝึก
ทักษะมากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
 
 

6 กํอสร๎างปูาย
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

เพื่อสนันสนุน 
นโยบายของรัฐบาลใน
การเพิ่มสวนหยํอม 
สวนสาธารณะให๎แกํ
ชุมชน 

ปูายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
ขนาดกว๎าง 1.7 เมตร ยาว 5 เมตร 
สูง 3.3 เมตร (ตามแบบกรมโยธาธิ

การและผังเมือง) 

 210,000 
(เทศบาล) 

210,000 
(เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีปูาย
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 

กองช่าง 
ส้านักปลัดฯ 

 
 
 
 



๒๓ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
7 
 

โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ าถนน
สุขาภิบาล7 (ด๎านทิศ
เหนือ) 
หมู่ท่ี 11 บ้านนาวิลัย 

เพื่อให๎การระบาย
น้ าในชุมชนสะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ ากว๎าง 0.30 
ม. ยาว 14 ม. หนา 0.12 ม. 
พร๎อมฝารางระบายน้ า 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 79,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

8 โครงการกํอสร๎างราง 
ระบายน้ า ถนน
สุขาภิบาล15  ด๎านทิศ
ตะวันตก 
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อระบายน้ า
สะดวก 
และไมํทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า ทิศ
ตะวันตก  กว๎าง 0.60 ม. ยาว 
484 ม. หนา 0.12 ม. พร๎อมฝา
รางระบายน้ า 0.80x0.80 ม. 
จ านวน 4 บํอ   (ตามแบบแปลน
ฯ) 

- - 2,110,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ระบายน้ า 
ในชุมชน 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
  
 
 
 

9 
 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. แยกถนน
สุขาภิบาล 14 (ตํอ
ความยาวเดิม) 
หมู่ท่ี 11 บ้านนาวิลัย 

เพื่อให๎การสัญจร
ไป-มาสะดวก 
 

กํอสร๎าง คสล.จากบ๎านเลขท่ี 46 
– ถึงบ๎านเลขท่ี 202 กว๎าง 3 ม. 
ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. พร๎อม
ลงไหลํทางทั้งสองข๎างตามสภาพ
พื้นท่ี (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 119,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางให๎
ประชาชนได๎ใช๎
สัญจรอยํางสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 



๒๔ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
10 โครงการกํอสร๎างถนน 

คสล.ถนนแยกทางหลวง 
อบจ.4104  ซอย 1 
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 3 
ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
150 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 79,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎ใช๎
เส๎นทางสัญจร 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.แยกทล.ชนบท ขก
3037 – บ๎านเลขท่ี 
318  หมู่ท่ี 8 บ้านโคก
สง่า 

เพื่อให๎การสัญจรไป-มา
สะดวก 
 

กํอสร๎างถนน คสล.จากแยก
ทล.ชนบท ขก3037 – 
บ๎านเลขท่ี318 ขนาดกว๎าง 
2.50 ม. ยาว 43 ม. หนา 
0.15 ม. เป็นปริมาณงาน
ไมํน๎อยกวํา 1,170 ตร.ม. 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทางท้ัง
สองข๎างตามสภาพพื้นท่ี  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 68,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

 กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
12 โครงการกํอสร๎างถนน 

คสล.ล าห๎วยบําตอนบน 
ซอย1 
หมู่ท่ี 3 บ้านโคก 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 3 
ม. ยาว 127 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมํ
น๎อยกวํา 381 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎ใช๎
เส๎นทางสัญจร 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 

13 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ล าห๎วยบําตอนบน 
ตํอความยาวเดิม 
หมู่ท่ี 3 บ้านโคก 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 4 
ม. ยาว 112 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมํ
น๎อยกวํา 336 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎ใช๎
เส๎นทางสัญจร 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

14 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ถนนสุขาภิบาล11 
ซอย1 
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 3 
ม. ยาว 66 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
198 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎ใช๎
เส๎นทางสัญจร 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 
 



๒๖ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
15 โครงการกํอสร๎างราง 

ระบายน้ า ซอยเทศบาล
18  ด๎านทิศใต๎ 
หมู่ท่ี 8 บ้านโคกสง่า 

เพื่อระบายน้ าตาม
บ๎านเรือนของ
ประชาชนได๎สะดวก
และไมํทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า จาก
บ๎านเลขท่ี93 – ถนนทล.ชนบท
3037  กว๎าง 0.30 ม. ยาว 
118 ม. หนา 0.12 ม. พร๎อม
ฝารางระบายน้ า  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 208,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ระบายน้ า 
ในชุมชน 
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
  
 

16 
 

โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ าซอยหน๎า
บ๎านเลขท่ี 63  
(ด๎านทิศตะวันออก) 
หมู่ท่ี 11 บ้านนาวิลัย 

เพื่อให๎การระบายน้ า 
ในชุมชนได๎สะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ ากว๎าง 
0.30 ม. ยาว 14 ม. หนา 
0.12 ม. พร๎อมฝารางระบาย
น้ า 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 27,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

17 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ าถนนชุมชน 
ซอย1  หมู่ท่ี 7 บ้าน
โคก 

เพื่อให๎การระบายน้ า 
ในชุมชนสะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ ากว๎าง 
0.30 ม. ยาว 30 ม.สูง 0.12 
ม. พร๎อมฝารางระบายน้ า 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- - 120,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 



๒๗ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
18 โครงการกํอสร๎างราง

ระบายน้ าถนนแยกทาง
หลวงชนบท ขก3037 
– บ๎านนายาว  (ด๎านทิศ
ใต๎) หมู่ท่ี 7 บ้านโคก 

เพื่อให๎การระบายน้ า 
ในชุมชนสะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ ากว๎าง 
0.30 ม. ยาว 183 ม. หนา 
0.12 ม. พร๎อมฝารางระบาย
น้ า 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 272,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

19 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ าถนนศรีพุทธา 
ตํอความยาวเดิม 
หมู่ท่ี 7 บ้านโคก 

เพื่อให๎การระบายน้ า 
ในชุมชนสะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ ากว๎าง 
0.60 ม. ยาว 16 ม.  
สูง 0.12 ม. พร๎อมฝาราง
ระบายน้ า 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- 
 
 

- 58,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

การระบายน้ า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

20 โครงการปรับปรุงถนน
พร๎อมรางระบายน้ าถนน
ราษฎร์พัฒนา ซอย1  
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อให๎การระบายน้ า 
ในชุมชนสะดวก 

ปรับปรุงถนนกว๎าง 2.60 ม. 
ยาว 36 ม.หนา 0.15 ม. และ
กํอสร๎างรางฯ กว๎าง 0.30 ม. 
ยาว 46 ม. หนา 0.12 ม. 
พร๎อมฝารางระบายน้ า 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- - 260,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

การระบายน้ า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 



๒๘ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
21 โครงการปรับปรุง

สวนสาธารณะบ๎านโคก  
หมู่ท่ี 1 บ้านโคก 

เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผํอนหยํอนใจและ
แหลํงทํองเท่ียวแกํ
ประชาชนท่ัวไป 

ปรับปรุงสวนสาธารณะบ๎านโคก 
๑. ปรับปรุงพื้นรอบน้ าพุด๎วย
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต หนา
0.03 ม. พื้นท่ี 2,572 ตร.ม. 
ท าสนามฟุตซอล พร๎อมอุปกรณ์ 
๒. กํอสร๎างสนามวอลเลย์บอล 
กว๎าง 13 ม. ยาว 22 ม. หนา
0.08 ม. พร๎อมเสาและตาขําย 
3. กํอสร๎างสนามตะกร๎อกว๎าง 
9 ม. ยาว 18 ม. หนา 0.08 
ม. พร๎อมเสาและตาขําย   
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - ๑,1๕0,000 
(เทศบาล) 

- -  เป็นสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจและแหลํง
ทํองเท่ียวแกํ
ประชาชนท่ัวไป 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
22 ขุดลอกรางระบายน้ า

ข๎างถนนทล.ชนบท ขก
3037 (ด๎านทิศ
ตะวันตก)   
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อให๎การระบาย
น้ า 
ในชุมชนสะดวก 

ขุดลอกรางฯ(ทิศตะวันตก) จาก
จุดเริ่มต๎นรางระบายน้ า – สถานี
บริการน้ ามัน ความยาว 125 ม.  
1.จากจุดเริ่มต๎นรางระบายน้ า – 
ร๎านเคมีภัณฑ์การเกษตร ยาว 100 
ม. ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 0.60 ม. 
2. ร๎านเคมีภัณฑ์การเกษตร – 
สถานีบริการน้ ามัน ความยาว 25 
ม. ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 
พร๎อมซํอมแซมความช ารุดเสียหายที่
เกิดขึ้นภายหลังการท างาน  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- - 25,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

                                                                                       แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวํา
จะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   รับผิดชอบหลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
23 

 
 
 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สุขาภิบาล13  (ชํวงคอ
สะพานฝั่งบ๎านโสกนาดี) 
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 
 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาด
กว๎าง 4 ม. ยาว 80 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 320 
ตร.ม. พร๎อมลงลูกรังไหลํ
ทางทั้งสองข๎างตามสภาพ
พื้นท่ี  (ตามแบบแปลนฯ) 
 

- - 160,000 
(เทศบาล) 

 
 

160,000 
(เทศบาล) 

 

- ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชน 
ได๎ใช๎เส๎นทาง
สัญจรสะดวก
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
* หมายเหตุ ควรจะ
มีการกํอสร๎าง
ก าแพงกันน้ าเพื่อ
ปูองกันคอสะพาน
กํอนท่ีจะด าเนินการ
เพราะเคยมีการ
ก่อสร้างถนนมาแล้ว  
1 ครั้ง ใน
ปีงบประมาณ
2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผดิชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
24 

 
โครงการติดตั้งไฟฟูาสํอง
สวําง ซอยข๎างเทศบาล  
หมู่ท่ี ๘ บ้านโคกสง่า 

เพื่อให๎ประชาชน
ท่ีขับขี่ยวดยาน
พาหนะ สัญจรไป
มาได๎สะดวก 

ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางตามเส๎นทาง
ซอยข๎างเทศบาล จ านวน ๕ จุด 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - ๑๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๑๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

ประชาชนท่ีขับขี่
ยวดยานพาหนะ 
สัญจรไปมาได๎
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

25 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ าถนน
อเนกประสงค์  
(ฝั่งสวนสาธารณะ 
บ๎านโคก)  
หมู่ท่ี 1 บ้านโคก 

เพื่อระบายน้ า
สะดวก 
และไมํทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ าขนาดกว๎าง 
0.60 ม. ยาว 180 ม. พร๎อมฝาราง
ระบายน้ า   
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 810,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ระบายน้ า 
ในชุมชน 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
26 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสุขาภิบาล6 
และสุขาภิบาล7 
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนา
ดี และ  
หมู่ท่ี 11 บ้านนา
วิลัย 

เพื่อให๎การ
สัญจรไป-มา
อยํางสะดวก 

1. ปรับปรุงผิวจราจรฯ กว๎าง 2.90ม. ยาว 
94 ม. หนา 0.03 ม. เป็นปริมาณงานไมํ
น๎อยกวํา 273 ตร.ม. 
2. ปรับปรุงผิวจราจรฯ 
2.1 กว๎าง 2.90 ม. ยาว 68 ม. หนา 0.03 
ม. ปริมาณงานไมํน๎อยกวํา 249 ตร.ม. 
2.2 กว๎าง 2.70 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.03 
ม. ปริมาณงานไมํน๎อยกวํา 119 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 189,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎ใช๎
สัญจรอยํางสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

27 โครงการกํอสร๎าง
รางระบายน้ าถนน
รอบโคกหลุบโจด
(ด๎านทิศใต๎)  
หมู่ท่ี 8 บ้านโคก
สง่า 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ า 
ในชุมชน
สะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ ากว๎าง 0.60 ม. ยาว 
94 ม. สูง 0.12 ม. พร๎อมฝารางระบายน้ า 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- - 340,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

การระบายน้ า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 



๓๓ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
28 

 
ขุดลอกรางระบาย
น้ าถนนสุขาภิบาล5   
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนา
ดี 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ า 
ในชุมชน
สะดวก 

1. ขุดลอกรางฯ(ทิศตะวันออก) จากบ๎านเลขท่ี 
53 – บ๎านเลขท่ี 66 ความยาว 151 ม. 
ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 0.26 ม. 
2. (ทิศตะวันตก) จากบ๎านเลขท่ี 193 – 
บ๎านเลขท่ี 105/1 ความยาว 145 ม. 
ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 0.27 ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 37,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

29 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกํอสร๎าง
ประตูทางเข๎า-ออก 
ปูายชื่อและพื้น
คอนกรีตศูนย์เด็ก
เล็กเทศบาล 
หมู่ท่ี 8 บ้านโคก
สง่า 

เพื่อให๎
ผู๎ปกครอง 
สํง-รับเด็ก
เล็กได๎
สะดวก 

กํอสร๎างประตูทางเข๎า-ออก ปูายชื่อและพื้น
คอนกรีตศูนย์เด็กเล็ก 
-ประตูกว๎าง 2.50 ม.สูง 1.50 ม. จ านวน 2 
ประต ู
-ปูายชื่อศูนย์ กว๎าง 2.50 ม.สูง 1.50 ม. 
จ านวน 1 ปูาย 
-พื้นคอนกรีตด๎านหน๎า กว๎าง 8.70 ม. ยาว 
21.10 ม. หนา 0.10 ม. (ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

- 200,000 
(เทศบาล) 

- 
 
 

- 
 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เพื่อให๎ผ๎ูปกครอง 
รับ-สํงเด็กเล็กได๎
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 



๓๔ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
30 โครงการกํอสร๎างฝาย 

ชะลอน้ าล าห๎วยบํา 
หมู่ท่ี 7 บ้านโคก 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง 
 

กํอสร๎างฝายฯ กว๎าง 0.70 ม. ยาว 
14 ม.สันฝายสูง 1.50 ม. 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- - 100,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎งได๎
อยํางเพียงพอ 

กองช่าง 
 

31 
 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
โคกหลุบโจด (ตํอความ
ยาวเดิม)หมู่ท่ี 8 บ้าน
โคกสง่า  

เพื่อให๎ประชาชน
ใช๎เส๎นทางสัญจร
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 5 ม. ยาว 
323 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณงานไมํน๎อยกวํา 1,615 ตร.
ม. และวางทํอระบายน้ า ขนาด 
0.03 ม.(มอก.ชั้น3) จ านวน 7 
ทํอน พร๎อมลงลูกรังไหลํทางทั้ง 2 
ข๎าง ตามสภาพพื้นท่ี 

- - 
 

830,000 
 

- 
 

- 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกมาก
ขึ้นร๎อยละ 

100 

ประชาชนใช๎
เส๎นทางสัญจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าถนนทางหลวง
ชนบท3037 ตํอความ
ยาวเดิม (ด๎านทิศ
ตะวันออก) 
หมู่ท่ี 7 บ้านโคก 

เพื่อให๎การระบาย
น้ า 
ในชุมชนสะดวก 

กํอสร๎างทํอระบายน้ าขนาด 
0.80X1.00 ม. มอก.ชั้น3 และบํอ
พักขนาด 1.00X1.00 ม. หนา 
0.15 ม. พร๎อมฝาบํอพักน้ าความ
ยาว 104 ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 270,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 



๓๕ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
33 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซํอมแซมถนน
โสกพัฒนาจากถนนทล.
229 – บ๎านเลขท่ี237 
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อให๎การสัญจร
ไป – มาสะดวก 
 

ซํอมแซมถนนโสกพัฒนาจากทล
229 – บ๎านเลขท่ี 237  กว๎าง 6 
ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. เป็น
ปริมาณงานไมํน๎อยกวํา 360 ตร.ม. 
พร๎อมวางทํอระบายน้ าขนาด 
0.40x1.00 ม.(มอก.ชั้น3) จ านวน 
20 ทํอน พร๎อมมลงลูกรังไหลํทาง
ท้ังสองข๎างตามสภาพพื้นท่ี  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

- 300,000 
(เทศบาล) 

- - 
 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางให๎
ประชาชนได๎ใช๎
สัญจรอยํางสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 
 

34 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อัดน้ า – ระบายน้ า ล า
ห๎วยบําตอนกลาง 
หมู่ท่ี 3 บ้านโคก 

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ าไว๎ท า
การเกษตร 

กํอสร๎างอาคารอัดน้ า – ระบายน้ า 
กว๎าง 4 ม. ยาว 27 ม.  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 600,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีน้ าไว๎ท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองช่าง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
35 ขุดลอกรางระบายน้ า

ถนนราษฎร์พัฒนา   
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อให๎มีการ
ระบายน้ า 
ในชุมชน 

1. ขุดลอกรางฯ(ทิศเหนือ) จาก
บ๎านเลขท่ี 109 – ล าห๎วยกอย ความ
ยาว 150 ม. ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 
0.29 ม. พร๎อมซํอมแซมความช ารุด
เสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังการท างาน 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 15,000 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

36 
 

ขุดลอกรางระบายน้ า
ถนนสุขาภิบาล2   
หมู่ท่ี 11 บ้านนาวิลัย 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ า 
ในชุมชนได๎
สะดวก 

1. ขุดลอกรางฯ(ทิศตะวันออก) จาก
ถนนสุขาภิบาล14 – ตรงข๎าม
บ๎านเลขท่ี 8 ความยาว 100 ม. 
ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 0.25 ม. 
2. (ทิศตะวันตก) จากถนนสุขาภิบาล
8 – บ๎านเลขท่ี 9809 (บ๎านเทิดไท๎ฯ) 
ความยาว 64 ม. ตะกอนดินลึกเฉลี่ย 
0.28 ม. พร๎อมซํอมแซมความช ารุด
เสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังการท างาน
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 15,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 



๓๗ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
37 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาแสง

สวํางพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน
สุขาภิบาล18   
(ฃ๎างล าห๎วยกอย) 
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อให๎ประชาชน
ท่ีขับขี่ยวดยาน
พาหนะ สัญจรไป
มาได๎สะดวก 
 

ติดตั้งโคมไฟฟูาฯ ชํวงจาก
แยกถนนราษฏร์พัฒนา – ถึง
เสาไฟฟูาแสงสวํางเดิม 
จ านวน 3 จุด  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 7๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

ประชาชนท่ีขับขี่
ยวดยานพาหนะ 
สัญจรไปมาได๎
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

38 
 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาแสง
สวํางพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน
แยกสุขาภิบาล13 – ดอนกอก
ดํอน    หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพือ่ให๎ประชาชน
ท่ีขับขี่ยวดยาน
พาหนะ สัญจรไป
มาได๎สะดวก 
 

ติดตั้งโคมไฟฟูาฯ ชํวงท่ีมี
บ๎านเรือนราษฎร จ านวน 3 
จุด  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 
 

- 7๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

ประชาชนท่ีขับขี่
ยวดยานพาหนะ 
สัญจรไปมาได๎
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

39 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาแสง
สวํางพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน
แยกทางหลวงชนบท ขก
3037 – บ๎านนายาว  
หมู่ท่ี 7 บ้านโคก 

เพื่อให๎ประชาชน
ท่ีขับขี่ยวดยาน
พาหนะ สัญจรไป
มาได๎สะดวก 
 

ติดตั้งโคมไฟฟูาฯ ชํวงจาก
แยกทางหลวงชนบท – ทาง
แยกสภ.โคกโพธ์ิไชยเดิม 
จ านวน 2 จุด  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 
 

- ๕0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

ประชาชนท่ีขับขี่
ยวดยานพาหนะ 
สัญจรไปมาได๎
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 



๓๘ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
40 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา

แสงสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนข๎าง 
สภ.โคกโพธ์ิไชยเดิม 
(ด๎านทิศตะวันออก)  
หมู่ท่ี 7 บ้านโคก 

เพื่อให๎
ประชาชนท่ีขับ
ขี่ยวดยาน
พาหนะ สัญจร
ไปมาได๎สะดวก 
 

ติดตั้งโคมไฟฟูาฯ ชํวงจากแยกถนนศรี
พุทธา – ถึงเสาไฟฟูาแสงสวํางเดิม 
จ านวน 2 จุด  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 
 

- ๕0,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

ประชาชนท่ีขับขี่
ยวดยานพาหนะ 
สัญจรไปมาได๎
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

41 โครงการตํอเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล (ด๎านตะวันตก) 
หมู่ท่ี 8 บ้านโคกสง่า 

เพื่อให๎เด็กเล็ก
ไดม๎ีพื้นท่ีในการ
เรียนและฝึก
ทักษะมากขึ้น 

ตํอเติมอาคารฯ ขนาดกว๎าง 7 ม. ยาว 
12 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นท่ีไมํ
น๎อยกวํา 84 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 
 

- 300,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

เด็กเล็กได๎มีพื้นท่ีใน
การเรียนและฝึก
ทักษะมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 
 

42 โครงการกํอสร๎างปูายชื่อ
ถนนสายหลักภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อให๎มีความ
ชัดเจนและมี
ความเป็นสากล 
 

กํอสร๎างปูายชื่อถนนสายหลัก ขนาด
กว๎าง 0.30 ม. ยาว 1.00 ม. จ านวน 
24 ปูาย 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 500,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

มีความชัดเจนและ
ความเป็นสากลแล๎ว
ยังชํวยสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
43 โครงการกํอสร๎าง

ถนนลูกรังจากแยก
ถนน รร.โคกโพธ์ิ
ไชยศึกษา – พื้นท่ี
การเกษตร  
หมู่ท่ี 1 บ้านโคก 

เพื่อให๎
ประชาชนใช๎
สัญจรขนถําย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรได๎
สะดวก 
 

1.กํอสร๎างถนนลูกรัง โดยถมดินกว๎าง 5.50 
ม.ยาว 324 ม.สูงเฉลี่ย 0.60 ม.ปริมาณ
งานไมํน๎อยกวํา 1,881 ตร.ม.พร๎อมเกลี่ย
ปรับบดอัดผิวจราจร 
2.งานผิวจราจรกว๎าง 4 ม. ยาว 324 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.เป็นปริมาณงานไมํน๎อย
กวํา 1,296 ตร.ม.พร๎อมเกลี่ยปรับ 
3.งานวํางทํอระบายน้ าขนาด 0.40X100 
ม.(มอก.ชั้น3) จ านวน 6 ทํอน พร๎อมเท
คอนกรีตหยาบและยาแนวทํอระบายน้ า 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- 
 
 

- 220,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรขนถําย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได๎สะดวก
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รบัผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
44 โครงการขยายผิว

จราจร คสล. พร๎อม
กํอสร๎างรางระบาย
น้ า ถนนทางเข๎าท่ีวํา
การอ.โคกโพธ์ิไชย 
หมู่ท่ี 8 บ้านโคก
สง่า 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ า
สะดวก 
และไมํทํวม
ขัง 

กํอสร๎างทํอระบายน้ าถนนทางเข๎าท่ีวําการ
อ าเภอโคกโพธ์ิไชย(จากทางหลวง229-ถนน
ศูนย์ราชการหมูํท่ี 8 บ๎านโคกสงํา รายละเอียด
ดังน้ี 
1)กํอสร๎างทํอระบายน้ า(ด๎านสถานีบริการ
น้ ามัน)ขนาด0.4x0.8เมตร ความยาวรวม 
130เมตรพร๎อมคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนว
ทํอระบายน้ า 
2)กํอสร๎างทํอระบายน้ า(ด๎านตรงสถานีบริการ
น้ ามัน)ขนาด0.4x1เมตร (มอก.ชั้น3)พร๎อมบํ
พักน้ าขนาด 0.8X0.8เมตรความยาวรวม 
127เมตร พร๎อมคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนว
ทํอระบายน้ า(ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 1,560,000 
(เทศบาล) 

- ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ระบายน้ า 
ในชุมชน 
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
  

 
 

45 โครงการขยายผิว
จราจรถนนไปวังหิน 
- วังหว๎า  
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนา
ดี 

เพื่อให๎
ประชาชนได๎
ใช๎เส๎นทาง
สัญจร 
สะดวกขึ้น 

พื้นท่ีขยายผิวจราจรข๎างละ 1.50 ม. รวม
คอนกรีตกว๎าง 3 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 
ม. พร๎อมปูแอสฟัลท์ติกกว๎าง 8 ม. ยาว 400 
ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 3,200 ตร.ม.  (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 1,200,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางให๎
ประชาชนได๎ใช๎
สัญจรอยํางสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 



๔๑ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
46 

 
โครงการ
กํอสร๎างขยาย
ผิวจราจร คสล. 
พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ าถนน
หลังศูนย์
ราชการ(หน๎า 
รพ.โคกโพธ์ิไชย)
หมูํท่ี 8 บ๎าน
โคกสงํา 

เพื่อให๎ราษฎร
สัญจร 
ไปมาอยําง
สะดวก 

1. เกลี่ยปรับพ้ืนท่ีและถมดินบดอัดแนํน หนา
เฉลี่ย 0.30 ม. ขนาดพื้นท่ี 2,550 ตร.ม.  
2.วางทํอระบายน้ าขนาด 0.40x1.00 ม.
(มอก.ชั้น3) พร๎อมบํอพัก ขนาด 0.80x0.80
จ านวน 32 บํอ ความยาวรวม 292 ม. พร๎อมค
สล.ตามแนววางทํอระบายน้ า (เฉพาะพื้นท่ีแนว
เขตรพ.) หนา0.15 ม.ขนาดพื้นท่ี 267 ตร.ม. 
3. ขยายผิวจราจรคสล. (เฉพาะพื้นท่ีแนวเขต
รพ.) หนา 0.15 ม.ขนาดพื้นท่ี 740ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - ๑,๙60,000 
   (เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

47 โครงการ
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กข๎างบํอ
ขยะหมู่ท่ี 7 
บ้านโคก 

เพื่อให๎มี
เส๎นทางขนถําย
ผลผลิต
การเกษตร 
ของประชาชน 
อยํางสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 4 ม. ยาว 218 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
872 ตร.ม. พร๎อมลงลูกรังไหลํทางทั้งสองข๎าง
ตามสภาพพ้ืนท่ี (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 490,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางขนสํง 
ผลผลิตทาง
การเกษตรให๎
ประชาชน 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 



๔๒ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
48 โครงการกํอสร๎างราง 

ระบายน้ า ถนน
สุขาภิบาล15  ด๎าน
ทิศตะวันออก 
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อระบายน้ าตาม
บ๎านเรือนของ
ประชาชนได๎สะดวก
และไมํทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า ทิศตะวันออก  
กว๎าง 0.60 ม. ยาว 496 ม. หนา 
0.12 ม. พร๎อมฝารางระบายน้ า 
0.80x0.80 ม.  
จ านวน 2 บํอ(ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 2,150,000 
(เทศบาล) 

- ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ระบายน้ า 
ในชุมชน 
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
  

 
 

49 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. รอบล าห๎วย
กอยตอนลําง 
หมู่ท่ี 2 บ้านโสกนาดี 

เพื่อให๎การสัญจรไป-
มาสะดวก 
 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 2.50 ม. 
ยาว 468 ม. หนา 0.15 ม. เป็น
ปริมาณงานไมํน๎อยกวํา 1,170 ตร.
ม. พร๎อมลงลูกรังไหลํทางท้ังสองข๎าง
ตามสภาพพ้ืนท่ี  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 629,000 
(เทศบาล) 

- ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางให๎
ประชาชนได๎ใช๎
สัญจรอยํางสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

50 
 
 

โครงการกํอสร๎างรั้ว
เทศบาล (ด๎านสภ.
โคกโพธ์ิไชย) 
หมู่ท่ี ๘ บ้านโคกสง่า 

เพื่อปกปูองทรัพย์สิน
ของเทศบาลและกีด
กันสัตว์เลี้ยงของ
ประชาชน 

กํอสร๎างรั้วสูง 1.50 ม. ยาว ๑60 
ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 203,000 
(เทศบาล) 

 
 

- ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปกปูองทรัพย์สิน
ของเทศบาลและกีด
กันสัตว์เลี้ยงของ
ประชาชนได๎ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๓ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
51 

 
โครงการขยายผิว
จราจรถนนคสล.หลัง 
ร.ร.โคกโพธ์ิไชยศึกษา
(ด๎านทิศเหนือ) 
หมู่ท่ี 1 บ้านโคก 

เพื่อให๎ประชาชน
ใช๎สัญจรและขน
ถํายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กํอสร๎างขยายผิวจราจรฯยาว 370 ม. 
หนา 0.15 ม.พื้นท่ีรวมไมํน๎อยกวํา 
2,015 ตร.ม.พร๎อมเปลี่ยนฝาตะแกรง
เหล็กบํอพักน้ าขนาด0.90X0.90 ม. 
จ านวน 36 ฝา  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

- - 1,250,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนใช๎สัญจร
และขนถํายผลผลิต
ทางการเกษตรได๎
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

52 
 

โครงการกํอสร๎าง 
ตลาดสด (โคกหลุบ
โจด) 
หมู่ท่ี 8 บ้านโคกสง่า 

เพื่อให๎ประชาชน
มีสถานท่ีจ าหนําย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กํอสร๎างอาคาร 
กว๎าง 15 ม. ยาว 30 ม. สูง 3.50 ม.
พื้นท่ี 450 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนฯ) 

- 
 

- - 2,700,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีสถานท่ีจ าหนําย
สินค๎า 
เพื่อสร๎างรายได๎มาก
ขึ้น 

กองคลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
53 

 
 

โครงการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายล าห๎วยบํา  
หมู่ท่ี 7 บ้านโคก 
 

เพื่อให๎มี
เส๎นทางขน
ถํายผลผลิต
การเกษตร 
ของ
ประชาชน 
อยํางสะดวก 
 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 2.5 ม. ยาว 820 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
2,050 ตร.ม. พร๎อมลงลูกรังไหลํทางทั้งสอง
ข๎างตามสภาพพื้นท่ี (ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 1,230,000 
(เทศบาล) 

- ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางขนสํง 
ผลผลิตทาง
การเกษตรให๎
ประชาชน 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

54 โครงการกํอสร๎าง
ฝาย 
ล าห๎วยทราย 
หมู่ท่ี 8 บ้านโคก
สง่า 

เพื่อกักเก็บ
น้ าไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายฯ กว๎าง 0.70 ม. ยาว 24 ม.สัน
ฝายสูง 1.50 ม. 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนฯ) 

- - - 1,300,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎งได๎
อยํางเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
55 

 
 

โครงการกํอสร๎าง
รั้วเทศบาล (ด๎าน
ทิศตะวันออก ฝั่ง
สระแดง) 
หมู่ท่ี ๘ บ้านโคก
สง่า 
 

เพื่อปกปูอง
ทรัพย์สินของ
เทศบาลและกีด
กันสัตว์เลี้ยง
ของประชาชน 
 

กํอสร๎างรั้วสูง ๒ ม. ยาว ๑30 ม. 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 
 

- 2๕0,000 
(เทศบาล) 

 

- ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปกปูองทรัพย์สิน
ของเทศบาลและกีด
กันสัตว์เลี้ยงของ
ประชาชนได๎ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
56 

 
โครงการกํอสร๎างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบเมรุมาศวัดอัมพาผล  
หมู่ท่ี ๓ บ้านโคก 

เพื่อให๎ราษฎร
สัญจร 
เข๎าไปใช๎
ประโยชน์หรือ
เข๎าไปท าพิธี
ทางศาสนาได๎
อยํางสะดวก 

ชํวงแรก ลานคอนกรีตกว๎าง 4 ม. ยาว 
20 ม. หนา 0.15 ม.  
ชํวงท่ี 2 ลานคอนกรีตกว๎าง 5 ม. ยาว 
30 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 230 ตร.ม.   
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - - - 400,000 
 (เทศบาล) 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีพ้ืนท่ีประกอบ
ศาสนกิจกว๎างขวาง 
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

 
 

57 
 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแยก
สุขาภิบาล13 – หนอง
หญ๎าม๎า (ตํอความยาว
เดิม)  หมู่ท่ี 2 บ้านโสก
นาดี, หมู่ที 7 บ้านโคก 

เพื่อให๎
ประชาชนใช๎
เส๎นทางสัญจร
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 4 ม. ยาว 
1,157 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณงานไมํน๎อยกวํา 4,628 ตร.ม. 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทางท้ัง 2 ข๎าง ตาม
สภาพพื้นท่ี 

- 
 

- - 
 

2,400,000 
 
 

- ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกมาก
ขึ้นร๎อยละ 

100 

ประชาชนใช๎
เส๎นทางสัญจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

       1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความม่ันคง 

๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
58 อุดหนุนการขยายเขต

ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาภายใน
เขตเทศบาล 

ปักเสาพาดสายขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
และขยายเขตไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ 

1,250,000 
การไฟฟูา 

สํวนภูมิภาค 

1,250,000 
การไฟฟูา 

สํวนภูมิภาค 

1,250,000 
การไฟฟูา 

สํวนภูมิภาค 

1,250,000 
การไฟฟูา 

สํวนภูมภาค 

1,250,000 
การไฟฟูา 

สํวนภูมิภาค 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับการ
บริการด๎านไฟฟูา
ทุกครัวเรือน 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

59 อุดหนุนการขยายเขต
ประปาสํวนภูมิภาค 

เพื่อขยายเขต 
การประปาสํวน
ภูมิภาค 

วางแนวทํอประปาในพื้นท่ีเขตเทศบาล 400,000 
การประปา 
สํวนภูมิภาค 

600,000 
การประปา 
สํวนภูมิภาค 

600,000 
การประปา 
สํวนภูมิภาค 

600,000 
การประปา 
สํวนภูมิภาค 

600,000 
การประปา 
สํวนภูมิภาค 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ขยายเขตประปา
ให๎กับชุมชนได๎อยําง
ท่ัวถึง 

การประปา
ส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
60 
 

กํอสร๎างถนนหินคลุก
จากแยกทางหลวง
ชนบท ขก3037 – 
ถนนข๎างบํอขยะ หมู่ท่ี 
7 บ้านโคก 

เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎เส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 
 

กํอสร๎างถนนหินคลุกแยกทางหลวงชนบท 
ขก3037 – ถนนข๎างบํอขยะรายละเอียด
ดังน้ี 
1.ถมดินถนนขนาดกว๎าง 4.00เมตร ยาว 
211.00เมตร หนาเฉลี่ย0.8เมตรหรือมี
พื้นท่ีด าเนินการไมํน๎อยกวํา 844ตาราง
เมตร และวางทํอระบายน้ าขนาด 
0.40x1.00เมตร(มอก.ชั้น3)จ านวน 8
ทํอนพร๎อมเกลี่ยปรับ รดน้ า บดอัดแนํน ผิว
จราจร 
2.ลงหินคลุกถนนกว๎าง 3.00เมตร ยาว 
211.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีด าเนินการไมํน๎อยกวํา 663.00
ตารางเมตรพร๎อมเกลี่ยปรับ รดน้ า บดอัด
แนํน ผิวจราจร (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 410,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

  
 

 

 

 

 



๔๙ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
61 

 
กํอสร๎างถนนหิน
คลุกถนนสุขาภิบาล 
2และแยกถนน
สุขาภิบาล2 – 
บ๎านเลขท่ี 272 หมูํ
ท่ี 11 บ๎านนาวิลัย 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ใช๎เส๎นทาง
สัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 
 

กํอสร๎างถนนหินคลุกถนนสุขาภิบาล 2และแยก
ถนนสุขาภิบาล2 – บ๎านเลขที่ 272 รายละเอียด
ดังนี้ 
1.ถมดินถนนขนาดกว๎าง 5.00เมตร ยาว 9.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30เมตรหรือมีพื้นทีด่ าเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 45.00ตารางเมตร พร๎อมเกลี่ยปรับ รด
น้ า บดอัดแนํน ผิวจราจร 
2.ลงหินคลุกถนนกว๎าง 5.00เมตร ยาว 45.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 45.00ตารางเมตรพร๎อมเกลี่ยปรับ รด
น้ า บดอัดแนํน ผิวจราจร 
3.ถมดินถนนขนาดกว๎าง 3.00เมตร ยาว 54.00
เมตร หนาเฉลี่ย0.3เมตรหรือมีพื้นที่ด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 162ตารางเมตร พร๎อมเกลีย่ปรับ รดน้ า 
บดอัดแนํน ผิวจราจร 
4.ลงหินคลุกถนนกว๎าง 2.50เมตร ยาว 54.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 135.00ตารางเมตรพร๎อมเกลี่ยปรับ 
รดน้ า บดอัดแนํน ผวิจราจร  (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 
 

60,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 

 

 

 



๕๐ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
62 

 
ปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนน
สุขาภิบาล 5 หมูํท่ี 2 
บ๎านโสกนาดี 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ใช๎เส๎นทาง
สัญจรไปมา
ได๎อยําง
สะดวก 
 

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน
สุขาภิบาล 5 รายละเอยีดดังนี้ 
1.กว๎าง 3เมตร ยาว 125.00เมตร หนา 0.03
เมตร เป็นปริมาณงานไมํน๎อยกวํา 375.00ตาราง
เมตร พร๎อมตีเส๎นแบํงทิศทางจราจร 
2.กว๎าง 5เมตร ยาว 186.00เมตร หนา 0.03
เมตร เป็นปริมาณงานไมํน๎อยกวํา 930.00ตาราง
เมตร พร๎อมตีเส๎นแบํงทิศทางจราจร (ตามแบบ
แปลนฯ) 

- - 
 

380,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 

63 
 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
ซอยเทศบาล9 (ด๎าน
ทิศเหนือ) หมูํท่ี 1 
บ๎านโคก 

เพื่อใหก๎าร
ระบายน้ า
สะดวก 
 

กํอสร๎างกํอสร๎างรางระบายน้ า ซอยเทศบาล9  
(ด๎านทิศเหนือ) ขนาดกว้าง 0.30เมตร ยาว 
72.00เมตร หนา 0.10เมตร พร้อมฝาราง
ระบายน้ า (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 130,000 
 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 
64 กํอสร๎างรางระบายน้ า 

ถนนทางหลวงชนบท 
ขก3037 (ด๎านทิศ
ตะวันตก) ตํอความ
ยาวเดิม หมูํท่ี 8 บ๎าน
โคกสงํา 

เพื่อใหก๎าร
ระบายน้ า
สะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ า ถนนทางหลวงชนบท ขก
3037 (ด๎านทิศตะวันตก) ตํอความยาวเดิม ถึง
หน๎าบ๎านเลขท่ี 434 ขนาดกว๎าง 0.60เมตร 
ยาว 52.00เมตร หนา 0.12เมตร พร๎อมฝา
รางระบายน้ า (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 250,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

 



๕๑ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
65 กํอสร๎างรางระบาย

น้ า ถนนสุขาภิบาล4 
(ดา๎นทิศตะวันออก
และตะวันตก) หมูํท่ี 
2 บ๎านโสกนาดี 

เพื่อใหก๎าร
ระบายน้ า
สะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ า ถนนสุขาภิบาล4 
รายละเอียดดังนี้ 
1.กํอสร๎างรางระบายน้ า(ด๎านทิศตะวันออก)จาก
สามแยกถนนสุขาภิบาล 14 ถึงรางระบายน้ า
เดิม ขนาดกว๎าง0.30เมตร ยาว 62.00เมตร 
หนา 0.10เมตร พร๎อมฝารางระบายน้ า 
2.กํอสร๎างรางระบายน้ า(ด๎านทิศตะวันตก)จาก
จากบํพักน้ าเดิมถึงรางระบายน้ าเดิม ขนาดกว๎าง
0.30เมตร ยาว 53.00เมตร หนา 0.10เมตร 
พร๎อมฝารางระบายน้ า (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 220,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวก 

กองช่าง 
 

66 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยตรงข๎ามร๎าน
สบายใจ)หมูํท่ี 8 
บ๎านโคกสงํา 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ใช๎เส๎นทาง
สัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตรงข๎าม
ร๎านสบายใจ) ขนาดกว๎าง 4.00เมตร ยาว 
45.00เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 676.00ตาราง
เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางท้ังสองข๎างตาม
สภาพพื้นท่ี (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 320,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
67 

 
ติดตั้งโคมไฟฟูา
แสงสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนน
สุขาภิบาล 14 
หมูํท่ี 11 บ๎านนา
วิลัย 

เพื่อความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวํางพลงังานแสงอาทิตย์ 
ถนนสุขาภิบาล 14 จ านวน 6 จุด (ตามแบบ
แปลนฯ) 

- - 
 

234,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

กองช่าง 
 
 

 

68 
 

ติดตั้งโคมไฟฟูา
แสงสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย์ รอบ
ศาลหลักเมือง 
บ๎านโคกหมูํท่ี 1 

เพื่อความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวํางพลังงานแสงอาทิตย์ รอบ
ศาลหลักเมือง จ านวน 6 จุด (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 
 

234,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 

 

69 
 

ติดตั้งโคมไฟฟูา
แสงสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนน
สุขาภิบาล 19 
หมูํท่ี 11 บ๎านนา
วิลัย 

เพื่อความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวํางพลังงานแสงอาทิตย์ 
ถนนสุขาภิบาล 19 จ านวน 3  จุด (ตามแบบ
แปลนฯ) 

- - 
 

117,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

กองช่าง 
 
 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
70 จัดซ้ือเครื่องออกก าลัง

กายกลางแจ๎งส าหรับ
สวนสาธารณะบ๎าน
โคก หมํูท่ี 1 บ๎านโคก 

เพื่อใช๎ในการ
ออกก าลัง
กายของ
ประชาชน 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ๎งส าหรับ
สวนสาธารณะบ๎านโคก ทดแทนเครื่องเดิมท่ี
ช ารุด จ านวน 7 เครื่อง (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 210,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเครื่องออก
ก าลังกาย
เพียงพอ 

กองช่าง 

71 จัดซ้ือเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ๎งส าหรับ
สวนสาธารณะห๎วย
กอย หมูํท่ี 2 บ๎านโสก
นาดี 

เพื่อใช๎ในการ
ออกก าลัง
กายของ
ประชาชน 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ๎งส าหรับ
สวนสาธารณะห๎วยกอย ทดแทนเครื่องเดิมท่ี
ช ารุด จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
เครื่องบริหารกล๎ามแขน 4 สถานี 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 30,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเครื่องออก
ก าลังกาย
เพียงพอ 

กองช่าง 

72 
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กข๎างบํขยะ
(ตํอความยาวเดิม)   
หมูํท่ี 7 บ๎านโคก 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ใช๎เส๎นทาง
สัญจรไปมา
ได๎อยําง
สะดวก 
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข๎างบํอขยะ(ตํอ
ความยาวเดิม)ขนาดกว๎าง 4.00เมตร ยาว 
169.00เมตร หนา 0.15เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 676.00ตาราง
เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางท้ังสองข๎างตาม
สภาพพื้นท่ี (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 
 

365,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
73 ปรับปรุงผิวจราจร

ถนนสุขาภิบาล 10 
หมูํท่ี 2 บ๎านโสกนา
ดี 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ใช๎เส๎นทาง
สัญจรไปมา
ได๎อยําง
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุขาภิบาล10 ขนาดกว๎าง 
3เมตร ยาว 80.00เมตร หนา 0.03เมตร เป็น
ปริมาณงานไมํน๎อยกวํา 240.00ตารางเมตร 
พร๎อมตีเส๎นแบํงทิศทางจราจร 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 71,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 

74 กํอสร๎างถนนหิน
คลุกแยกถนนทํากก
ตูม หมูํท่ี 7 บ๎าน
โคก 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ใช๎เส๎นทาง
สัญจรไปมา
ได๎อยําง
สะดวก 

กํอสร๎างถนนหินคลุกแยกถนนทํากกตูม 
รายละเอียดดังนี้ 
1.ถมดินถนนขนาดกว๎าง 4.00เมตร ยาว 60.00
เมตร หนาเฉลี่ย0.5เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 240ตารางเมตร พร๎อมเกลี่ยปรับ รดน้ า 
บดอัดแนํน ผิวจราจร 
2.ลงหินคลุกถนนกว๎าง 3.00เมตร ยาว 60.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 180.00ตารางเมตรพร๎อม
เกลี่ยปรับ รดน้ า บดอัดแนํน ผิวจราจร  (ตาม
แบบแปลนฯ) 

- - 52,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
75 กํอสร๎างรางระบบ

บ าบัดน้ าเสียถนน
สุขาภิบาล 1 หมูํท่ี 
11 บ๎านนาวิลัย 

เพื่อบ าบัดน้ า
เสียภายในเขต
เทศบาล 

กํอสร๎างระบบน้ าเสีย ถนนสุขาภิบาล 1 
รายละเอียดดังนี ้
1.กํอสร๎างบํอพักน้ าและติดต้ังเครื่องกรองอากาศ  
2.กํอสร๎างบํอสูบน้ าและเครื่องสูบน้ าพร๎อมวางทํอ
สํงน้ า 
3.ติดตั้งระบบอุปกรณ์ควบคุม 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 500,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีการบ าบัดน้ า
เสียกํอนปลํอย
สูํธรรมชาติ 

กองช่าง 
 
 

 

76 ปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนน
สุขาภิบาล 10 หมูํท่ี 
2 บ๎านโสกนาดี 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ใชเ๎ส๎นทาง
สัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน
สุขาภิบาล 10 ขนาดกว๎าง 3.00เมตร ยาว 
80.00เมตร หนา 0.03เมตร เป็นปริมาณงาน
ไมํน๎อยกวํา 240.00ตารางเมตร พร๎อมตีเส๎น
แบํงทิศทางจราจร 
(ตามแบบแปลนฯ) 

- - 80,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 

77 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ 
หมูํท่ี 3 บ๎านโคก 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ไดใ๎ช๎เส๎นทาง
และปรับภูมิ
ทัศน์รอบสระ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ ขนาดกว๎าง 4.00เมตร 
ยาว 2400.00เมตร หนา 0.15เมตร หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 960
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางทั้งสองข๎าง
ตามสภาพพ้ืนท่ี (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 510,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชน 
ไดใ๎ช๎เส๎นทาง
และปรับภูมิ
ทัศน์รอบสระ 

กองช่าง 
*ให้ตรวจสอบ
เอกสารท่ีดินก่อน
และควรขอ
อนุญาตก่อน
ด้าเนินการ 

 
 

 



๕๖ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
78 

 
ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวําง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
สวนสาธารณะ บ๎านโคก
หมูํท่ี 1 

เพื่อความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย์ สวนสาธารณะเทศบาลต าบล
บ๎านโคก จ านวน 10 จุด (ตามแบบ
แปลนฯ) 

- - 
 

390,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 

 
79 

 
ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวําง
พลังงานแสงอาทิตย์ รอบ
สระน้ าสาธารณะ หมูํท่ี 3 
บ๎านโคก 

เพื่อความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย์ รอบสระน้ าสาธารณะ 
จ านวน 12 จุด (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 
 

468,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 

 
80 

 
ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวําง
พลังงานแสงอาทิตย์ ถนน
ศูนย์ราชการ ซอย 1 หมูํท่ี 
8 

เพื่อความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนศูนย์ราชการ ซอย 1 
จ านวน 4 จุด (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 
 

156,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 

 
81 จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย

กลางแจ๎งส าหรับติตั้งรอบ
สระน้ าสาธารณะ หมูํท่ี 3 
บ๎านโคก 

เพื่อใช๎ในการ
ออกก าลังกาย
ของประชาชน 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ๎ง
ส าหรับรอบสระน้ าสาธารณะ หมูํท่ี 3 
จ านวน 15 เครื่อง (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 450,000 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเครื่องออก
ก าลังกาย
เพียงพอ 

กองช่าง 
*ให้ตรวจสอบ
เอกสารที่ดิน

เพื่อขอ
อนุญาตก่อน
ด าเนินการ 

 

 

 



๕๗ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
82 กํอสร๎างรางระบาย

น้ า ถนนสุขาภิบาล
18(ด๎านทิศใต๎) หมํู
ท่ี 2 บ๎านโสกนาดี 

เพื่อใหก๎าร
ระบายน้ า
สะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ า ถนนสุขาภิบาล18(ด๎าน
ทิศใต๎) จากสามแยกถนนสุขาภิบาล5 ถึงสิ้นสุด
ถนนสุขาภิบาล18 ขนาดกว๎าง0.60เมตร ยาว 
158.00เมตร หนา 0.12เมตร พร๎อมฝาราง
ระบายน้ า (ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 540,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวก 

กองช่าง 
 

83 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองสํองแมว
(ตํอความยาวเดิม)
หมูํท่ี11 บ๎านนา
วิลัย 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ใช๎เส๎นทาง
สัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสํอง
แมว(ตํอความยาวเดิม) ขนาดกว๎าง 4.00เมตร 
ยาว 300.00เมตร หนา 0.15เมตร หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 1,200
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางทั้งสองข๎าง
ตามสภาพพ้ืนท่ี (ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 648,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 

84 ซํอมแซมถนนบ๎าน
โคก-บ๎านโสกนาดี 
หมูํท่ี 8 บ๎านโคก
สงํา 

เพื่อให๎
ประชาชน 
ใช๎เส๎นทาง
สัญจรไปมาได๎
อยํางสะดวก 

ซํอมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ๎านโคก-บ๎าน
โสกนาดี รายละเอยีดดังนี้  ซํอมแซม ชวํงกม.
0+000 ถึง กม.0+235 ขนาดกวา๎ง 4.00เมตร 
ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวา 940.00ตาราง
เมตร พร๎อมลงลูกลังไหลํทาง ทั้งสองข๎างตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 690,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเส๎นทางสัญจร
ไปมาได๎อยําง
สะดวก 

กองช่าง 
 

 

 

 



๕๘ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
85 กํอสร๎างรางระบายน้ า 

ถนนราษฎร์บ ารุง(ด๎านทิศ
ใต๎) หมูํท่ี 3 บ๎านโคก 

เพื่อใหก๎าร
ระบายน้ า
สะดวก 

กํอสร๎างรางระบายน้ า ถนนราษฎร์บ ารุง
(ด๎านทิศใต๎) ขนาดกว้าง 0.60เมตร ยาว 
201.00เมตร หนา 0.12เมตร พร้อมฝา
รางระบายน้ า (ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 704,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การระบายน้ า
สะดวก 

กองช่าง 
 

86 ขยายเขตระบบจ าหนําย
ไฟฟูาหมูํบ๎านถนน
สุขาภิบาล 16 (ข๎าง
ธนาคาร ธกส.)หมูํท่ี 2 
บ๎านโสกนาดี 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูา 

ขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาหมูํบ๎าน
ถนนสุขาภิบาล 16 (ข๎างธนาคาร ธกส.) 
ระยะทางประมาณ 320 เมตร 

- - - 480,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
การบริการด๎าน
ไฟฟูา 

กองช่าง 

87 ขยายเขตระบบจ าหนําย
ไฟฟูาหมูํบ๎านแยกถนน
สุขาภิบาล 2 (บ๎านนาย
ประติ นางสูงเนิน)หมูํท่ี 
11 บ๎านนาวิลัย 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูา 

ขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาหมูํบ๎าน
แยกถนนสุขาภิบาล 2 (บ๎านนายประติ 
นางสูงเนิน) ระยะทางประมาณ 62 เมตร 

- - - 93,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
การบริการด๎าน
ไฟฟูา 

กองช่าง 

88 ขยายเขตระบบจ าหนําย
ไฟฟูาหมูํบ๎านแยกถนน
สุขาภิบาล 3 (หลังโรงสีฯ)
หมูํท่ี 11 บ๎านนาวิลัย 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูา 

ขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาหมูํบ๎าน
แยกถนนสุขาภิบาล 3 (หลังโรงสีฯ)
ระยะทางประมาณ 26 เมตร 

- - - 39,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
การบริการด๎าน
ไฟฟูา 

กองช่าง 

 

 

 



๕๙ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
89 ขยายเขตระบบจ าหนําย

ไฟฟูาหมูํบ๎านถนนวัดหนองคู
สุวรรณาราม ซอย 2 (ร๎าน
ปาริชาติ) หมูํท่ี 1 บ๎านโคก 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูา 

ขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาหมูํบ๎าน
ถนนวัดหนองคูสุวรรณาราม ซอย 2 
(ร๎านปาริชาติ) ระยะทางประมาณ 
140 เมตร 

- - - 210,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
การบริการด๎าน
ไฟฟูา 

กองช่าง 

90 ขยายเขตระบบจ าหนําย
ไฟฟูาหมูํบ๎านถนนหลัง
โรงเรียนโคกโพธ์ิไชยศึกษา 
(หลังโรงพยาบาลโคกโพธ์ิ
ไชย)หมูํท่ี 8 บ๎านโคกสงํา 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูา 

ขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาหมูํบ๎าน
ถนนหลังโรงเรียนโคกโพธ์ิไชยศึกษา 
(หลังโรงพยาบาลโคกโพธ์ิไชย)) 
ระยะทางประมาณ 440 เมตร 

- - - 660,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
การบริการด๎าน
ไฟฟูา 

กองช่าง 

91 ขยายเขตระบบจ าหนําย
ไฟฟูาหมูํบ๎านถนนแยกทาง
หลวง 3037-บ๎านนายาว 
(ซอยโรงน้ าแข็งเดิม)หมูํท่ี 7 
บ๎านโคก 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูา 

ขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาหมูํบ๎าน
ถนนแยกทางหลวง 3037-บ๎านนายาว 
(ซอยโรงน้ าแข็งเดิม)ระยะทางประมาณ 
150 เมตร 

- - - 225,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
การบริการด๎าน
ไฟฟูา 

กองช่าง 

92 ขยายเขตระบบจ าหนําย
ไฟฟูาหมูํบ๎านถนนรอบนอก
(จากถนนเทศบาล21)หมูํท่ี 
7 บ๎านโคก 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูา 

ขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูาหมูํบ๎าน
ถนนรอบนอก(จากถนนเทศบาล21)
ระยะทางประมาณ 485 เมตร 

- - - 730,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
การบริการด๎าน
ไฟฟูา 

กองช่าง 

 

 

 



๖๐ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
93 ขยายเขตระบบจ าหนําย

น้ าประปาถนนหลังโรงเรียน
โคกโพธ์ิไชยศึกษา(หลัง
โรงพยาบาลโคกโพธ์ิไชย) หมูํ
ท่ี 8 บ๎านโคกสงํา 

อุดหนุนการ
ประปาสํวน
ภูมิภาคเพื่อ
ขยายเขต
น้ าประปา 

ขยายเขตระบบจ าหนํายน้ าประปาถนน
หลังโรงเรียนโคกโพธ์ิไชยศึกษา(หลัง
โรงพยาบาลโคกโพธ์ิไชย) ระยะทาง
ประมาณ 440 เมตร 

- - - 220,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
การบริการด๎าน
น้ าประปา 

กองช่าง 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 

๑.3 แผนงานพัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ

และถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อพัฒนาและสํงเสริม
อาชีพด๎านการเกษตร 

1 ศูนย ์ 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

สามารถประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได๎ 
มากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๒ โครงการจ๎างเหมา
ผูป๎ฏิบัติงานในหน๎าที่ดูแล
ศูนย์ต๎นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และจ๎างเหมา
ปฏิบัติงานในหน๎าที่
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อให๎มีผู๎ดูแลศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงไว๎เป็น
ต๎นแบบให๎กับประชาชน 

เป็นศูนย์ฯ ต๎นแบบให๎กบั
ประชาชนในเขตเทศบาล 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนน า
วิธีด าเนินการของ
ศูนย์ฯ ไปขยายผลใน
ชุมชนได๎ผลลัพธ์มาก
ขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๓ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพเพื่อใช๎ในชุมชน/
ครัวเรือน 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
ใช๎ปุ๋ยอินทรีย ์
 

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎ลด
ต๎นทุนการผลิต และ
ได๎บริโภคผลผลิตที่
ปลอดภัย 

ส้านักปลัดฯ 

๔ โครงการสํงเสริมอาชีพ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพ
เสริม 

ประชาชนในเขตเทศบาล 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 

๑.3 แผนงานพัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๕ โครงการสํงเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชนรู๎
หลักการใช๎จาํยเงิน 
แบบประหยัด 
ลดรายจํายที่ไมํจ าเป็น 

ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน 

ระดับเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีความ
เป็นอยูํแบบพอเพียง
มีเงินเหลอืเก็บไว๎ใช๎
จํายในครัวเรือน 

ส้านักปลัดฯ 

๖ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
การอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากนพระราช
ด าริพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อแสดงความจงรักภกัดี 
ตํอพระองค์ และได๎รักษา
พันธุกรรมพืช 
ให๎คงอยูํ 

พันธุ์พืชที่ปลกูได๎ผลผลิต 
ในเขตเทศบาล 

(ชนิด) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
( เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

อนุรักษ์พันธุพ์ืช 
ไว๎ให๎มีอยูํสืบไป 

ส้านักปลัดฯ 

๗ โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุํมอาชีพสตรี
ต าบลบ๎านโคก หมู่ที่ 
1,2,3,7,8, และ11 

เพื่อสร๎างรายไดล๎ด
รายจํายในครัวเรือน 
และตํอยอดเป็นอาชีพ
เสริมได๎ 

กลุํมอาชีพทั้ง 6 ชุมชน 250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

กลุํมสตรีได๎รับการ
พัฒนาและเพิ่มรายได๎
อยํางยั่งยืน 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
       

1.ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 

๑.4 แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชนให้เป็นเอกลักษณ ์
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 
 
 
 

 
 
 

โครงการสํงเสริมสนับสนุน
สินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 
 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
อาชีพและเพิ่มรายได ๎
 
 
 
 
 

กลุํมอาชีพOTOP  
ทั้ง 6 ชุมชน 

 
 
 

 
 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีอาชีพและ 
เพิ่มรายได๎ 
มากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

2 โครงการสร๎างความเข๎มแข็ง
ในกลุํมสตรีโดยฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานของ
กลุํมอาชีพกลุํมสตรี 

เพื่อฝึกอบรม 
กลุํมอาชีพและองค์กร
ตํางๆ ให๎มีความรู๎น าไป
ประกอบอาชีพได ๎

กลุํมสตรีในเขตเทศบาล 
 
 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีอาชีพและ 
เพิ่มรายได๎ 
มากขึ้น 
 
 
 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 
 
 



๖๔ 

 

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                      แบบ ผ.02                                          
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก                          
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๑ แผนงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

(KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการปฐมนิเทศก์

ผู๎ปกครองศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อเปิดโอกาสให๎ผูป๎กครอง
มีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาและวางแผน
รํวมกับศูนย ์

ผู๎ปกครองเด็กเล็กในศูนย์ฯ 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎ปกครองและครูมี
ความสัมพันธแ์ละ
เข๎าใจหลักการจัด
การศึกษาให๎เด็กมี
ความพร๎อมทั้ง 5 
ด๎าน 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน

การศึกษา) 

2 โครงการพัฒนาครูผ๎ูดูแล
เด็ก 

เพื่อพัฒนาความรู๎
ความสามารถครูผ๎ูดูแลเด็ก
เล็ก 

ครูศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 
( ๒ คน ) 

6,000 
(เทศบาล) 

6,000 
(เทศบาล) 

6,000 
(เทศบาล) 

6,000 
(เทศบาล) 

6,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ครูผ๎ูดูแลเด็กเล็กมี
ความรู๎
ความสามารถ 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน

การศึกษา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                    แบบ ผ.02                                          
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก                          
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๑ แผนงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

(KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
3 โครงการสํงเสริมการจัด

กิจกรรมการศึกษาเด็ก 
เพื่อให๎เด็กและนักเรียน 
ได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน 

เด็กและนักเรียน 
ในเขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 80 

เด็กและนักเรียน 
ได๎ท ากิจกรรม
รํวมกันอยาํง
สนุกสนาน 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน

การศึกษา) 

4 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 
ต าบลบ๎านโคก 

เพื่อให๎เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

- 50,000 
(เทศบาล) 

- 50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีพัฒนาการทั้งด๎าน
รํางกาย – จิตใจที่
ดียิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน

การศึกษา) 
 

5 โครงการ “แปรงฟันถูกวิธี 
สุขภาพดีถว๎นหนา๎” 

เพื่อให๎เด็กเล็กได๎ร๎ูวิธีดูแลฟัน
อยํางถูกวิธ ี

เด็กเล็กในศูนย์ฯ 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เด็กมีสุขภาพฟัน 
ดียิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน

การศึกษา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                    แบบ ผ.02 
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก                          
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๑ แผนงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

(KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
6 โครงการศึกษาดูงาน นอก

สถานที่ ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อน าองค์ความรู๎มาพัฒนา
ครู - เด็กเล็กของเทศบาล 

ครูและเด็กเล็ก 
ของเทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
ให๎ครบทุกด๎าน 
อยํางยั่งยืน 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน

การศึกษา) 
7 
 
 
 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพอเพียง 
 
 

เพื่อมุํงสูํมาตรฐานสากลโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

นักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 
 
 
 

20,000 
(เทศบาล) 
 
 

20,000 
(เทศบาล) 
 
 

20,000 
(เทศบาล) 
 
 

20,000 
(เทศบาล) 
 
 

20,000 
(เทศบาล) 
 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 
 
 

พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
อยํางพอเพยีง 
 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน
การศึกษา) 
 

8 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให๎กับ
เด็กนักเรียน 

เพื่อให๎เด็กนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน 
ในเขตเทศบาล 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 80 

ปลูกจิตส านึกเด็ก
และเยาวชน ไมํยุํง
เกี่ยวอบายมขุและ
สิ่งเสพติด - ลด ละ 
เลิกอบายมขุ
ทั้งหลาย และน๎อม
เกล๎าถวายเป็นราช
กุศล 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน

การศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     แบบ ผ.02                                          
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก                          
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๑ แผนงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

(KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
9 โครงการสนับสนุน

คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (2-5 ปี)  
รายหัว 

เพื่อจํายเป็นคําจัดการเรียน
การสอนส าหรับ 
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กจ านวน 25 คนๆละ 
1,700 บาท 

44,625 
(เทศบาล) 

44,625 
(เทศบาล) 

44,625 
(เทศบาล) 

44,625 
(เทศบาล) 

44,625 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เด็กเล็กมีทักษะกับ
เครื่องเลํนหลาย
รูปแบบได๎เป็น
อยํางด ี

ส้านักปลัดฯ 
งานการศึกษา 

10 โครงการปฐมนิเทศ
ผู๎ปกครองศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อเปิดโอกาสให๎ผูป๎กครอง
มีสํวนรวมในการจัด
การศึกษาและวางแผน
รํวมกับศูนย ์

ผู๎ปกครองเด็กเล็ก 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎ปกครองและครูมี
ความสัมพันธแ์ละ
เข๎าใจหลักการ
การศึกษาให๎เด็กมี
ความพร๎อมทั้ง 5 
ด๎าน 

ส้านักปลัดฯ 
งานการศึกษา 

11 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา( 3-5ปี ) 
รายหัว 

เพื่อให๎เด็กทุกคนได๎รับสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
อยํางครบถ๎วน 

-หนังสือเรียน = 4,620 
-อุปกรณ์การเรียน = 4,620 
-เครื่องแบบนักเรียน = 
4,930 
-กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน = 
9,933 

24,103 
(เทศบาล) 

24,103 
(เทศบาล) 

24,103 
(เทศบาล) 

24,103 
(เทศบาล) 

24,103 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีสื่อประกอบการ
เรียนการสอนที่
ครบถ๎วนให๎เด็กเกิด
ความคิดสร๎างสรรค์ 

ส้านักปลัดฯ 
งานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                       แบบ ผ.02                                          
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก                          
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๑ แผนงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

(KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

12 โครงการพัฒนาครูผ๎ูดูแล
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการพัฒนาครูผ๎ูดูแล
เด็กเล็กให๎มีศักยภาพในการ
สอน 

ครูศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 6,000 
(เทศบาล) 

6,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

พัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก
เล็กให๎มีศักยภาพ
ในการสอนเพิ่ม 
มากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 
 

13 โครงการสํงเสริมการ “รัก
การอําน” 

เพื่อพัฒนาทักษะและ
เพิ่มพูนความรู๎ให๎แกํ
ประชาชนและบุคลากร
ท๎องถิ่น 

พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

พัฒนาทักษะและ
เพิ่มพูนความรู๎
ให๎แกํประชาชน
และบุคลากร
ท๎องถิ่นให๎มากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 
 

14 โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาการและสํงเสริม
ศักยภาพการเรียนการสอน 

โรงเรียนในเขตเทศบาล 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

มีการจัดการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                       แบบ ผ.02                                          
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก                          
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๑ แผนงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

(KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

15 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ๎านโคก 

เพื่อจํายเป็นเงินเป็น
คําอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 70,000 
(เทศบาล) 

70,000 
(เทศบาล) 

70,000 
(เทศบาล) 

70,000 
(เทศบาล) 

70,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส้านักปลัดฯ 
 
 

16 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 
อนุบาล ป.1 - ป.6 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก อนุบาล ป.1 - 
ป.6 

เด็ก อนุบาล ป.1 - ป.6 ในเขต
เทศบาล 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก อนุบาล 
ป.1 - ป.6  

ส้านักปลัดฯ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  

เทศบาลต าบลบ๎านโคก  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๒ แผนงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ 
 

โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลบ๎านโคก 

เพื่อสํงเสริมการออกก าลัง
กาย และเช่ือมความสัมพันธ์
ระหวํางศูนย์พัฒนาฯกับ
ผู๎ปกครองเด็กฯ 

เด็กและผู๎ปกครอง 
 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 60 

ท าให๎เกิดความรัก 
สามัคคีกันและมี
รํางกายแข็งแรงยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 
 

2 โครงการสํงเสริมสุขภาพ  
(To Be Number 
One and Aerobics 
Dance) 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนรํวม
กิจกรรมออกก าลังกายเพือ่
สุขภาพ 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
(ที่ออกก าลังกาย 

เป็นประจ า) 
 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 

3 โครงการกีฬาเยาวชน  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

เพื่อปลูกฝังเยาวชน 
ประชาชนให๎เห็นประโยชน์
ของการเลํนกีฬา 

เยาวชนในเขตเทศบาล 
(ที่ออกก าลังกาย 

เป็นประจ า) 
 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เยาวชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงและ
ไมํยุํงเกี่ยว 
กับยาเสพติด 

ส้านักปลัดฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
 



๗๑ 
 

                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.0๒                                                                                                              
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๒ แนวทางส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 2562 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุ

อุปกรณ์กีฬา 
เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ให๎กับประชาชน   
จ านวน 6 ชุมชน 

ประชาชนที่เลํนกีฬา 
ทั้ง 6 ชุมชน 

30,000 
(ชุมชน) 

- 30,000 
(ชุมชน) 

- 30,000 
(ชุมชน) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
อุปกรณ์ในการ 
เลํนกีฬาครบครัน 

ส้านักปลัดฯ 

5 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน 
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
และประชาชนในท๎องถิ่นให๎
สามารถด าเนินชีวิตอยําง
เป็นสุข 

1 สภา 
ภายในเขตเทศบาล 

50,000 
(ชุมชน) 

50,000 
(ชุมชน) 

50,000 
(ชุมชน) 

50,000 
(ชุมชน) 

50,000 
(ชุมชน) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เยาวชนและ
ประชาชนสามารถ
ด าเนินชีวิตอยาํง
เป็นสุข 

ส้านักปลัดฯ 

6 โครงการแขํงขันกีฬา 
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

เพื่อปลูกฝังเยาวชน,
ประชาชนให๎เห็นประโยชน ์
ของการเลํนกีฬา 

งานกีฬาประเพณี 
(ปีละ 1 ครั้ง) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 
และไมํยุํงเกี่ยว 
ยาเสพติด 

ส้านักปลัดฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  

เทศบาลต าบลบ๎านโคก  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๓ แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทอ้งถิ่น 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการจัดตั้งศูนย์

วัฒนธรรมการเรียนรู ๎
       

เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่
เรียนรู๎ประเพณี วัฒนธรรม
พื้นถิ่น 

1 ศูนย ์ 30,000 
(เทศบาล) 

- - - - 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีสถานที่
เรียนรู๎ประเพณี 
วัฒนธรรมพื้นถิ่น
สืบไป 

ส้านักปลัดฯ 

๒ โครงการวันท๎องถิ่นไทย 
(18 มีนาคมของทุกปี) 

เพื่อสร๎างความรักความ
สามัคคีในหนํวยงาน 

พนักงานเทศบาล 40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความรัก  
ความสามัคคี 
ในหนํวยงานยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

3 โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และวัฒนธรรมประเพณี
ไทย 

เพื่อสํงเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

พัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นสูํ
ภูมิปัญญาโลก 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๗๓ 

 

                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๓ แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทอ้งถิ่น 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๔ โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหวัภูมพิลอดุลยเดชฯ 
และ สมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถฯ 

เพื่อด าเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

บุคลากรเทศบาลและ
ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
มหากษัตริย์มาก
ยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๕ โครงการจัดงานรัฐพิธีฯและ
วันส าคัญของชาต ิ

เพื่อจัดงานรัฐพิธี จัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์และอ านวย
ความสะดวกให๎กับ
ประชาชนที่มารํวมงานรัฐ
พิธีฯ 

บุคลากรเทศบาลและ
ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
มหากษัตริย ์
อยํางยั่งยืน 

ส้านักปลัดฯ 

๖ โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

จัดงานลอยกระทง 
ได๎อยํางสมบูรณ์แบบ 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีจิตส านกึ
ด๎านประเพณีและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 



๗๔ 

 

                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) 
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๓ แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทอ้งถิ่น 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๗ โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ 
เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

จัดงานสงกรานต์ 
ได๎อยํางสมบูรณ์แบบ 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีจิตส านกึ
ด๎านประเพณีและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๘ โครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

จัดงานบุญบั้งไฟ 
ได๎อยํางสมบูรณ์แบบ 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีจิตส านกึ
ด๎านประเพณีและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๙ โครงการหลํอเทียนพรรษา
และแหํพรรษา 

เพื่อให๎ประชาชน,พนักงาน
เทศบาลมีจิตส านึกด๎าน
คุณธรรมและจริยธรรมสูงขึ้น 

จัดงานหลํอเทียนเข๎าพรรษา 
ได๎อยํางสมบูรณ์แบบ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชน,พนักงาน
เทศบาลมีจิตส านึก
ด๎านคุณธรรมและ 
จริยธรรมสูงขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

                                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.0๒                                                                                                              
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

        ๒.๓ แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทอ้งถิ่น 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

๑0 โครงการวันรัฐพิธี  
( 5 ธันวามหาราช ,  
12 สิงหามหาราชินี ,  
23 ตุลาปิยมหาราช ) 

เพื่ออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอโคกโพธิ์ไชย 

รํวมงานรัฐพิธ ี
ที่วําการอ.โคกโพธิ์ไชย  

14,000 
(อ าเภอ) 

14,000 
(อ าเภอ) 

14,000 
(อ าเภอ) 

14,000 
(อ าเภอ) 

14,000 
(อ าเภอ) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีความรัก
และเทิดทูน 
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ที่ว่าการ 
อ.โคก 

โพธิ์ไชย 

11 
 

โครงการจัดงานประเพณีสรง
น้ าพระเจ๎าใหญํมงคลไชย
วาน 

เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

งานประเพณี 
ปีละ ๑ ครั้ง 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีจิตส านกึ
ด๎านประเพณีและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

ที่ว่าการ 
อ.โคก 

โพธิ์ไชย 
12 โครงการสนับสนุนภารกิจ

ของเหลํากาชาดจังหวัด
ขอนแกํน 

เพื่ออุดหนุนการด าเนินการ
ของเหลํากาชาดจังหวัด
ขอนแกํน 

งานกาชาดจังหวัด 50,000 
(เหลํากาชาด) 

50,000 
(เหลํากาชาด) 

50,000 
(เหลํากาชาด) 

50,000 
(เหลํากาชาด) 

50,000 
(เหลํากาชาด) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

การจัดงานกาชาด
จังหวัดด าเนินการได๎
ด๎วยด ี

เหล่ากาชาด
จังหวัด

ขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๔ แผนงานส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็ง 

       
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการสํงเสริมและ

สนับสนุนจัดกิจกรรม
ชมรมผ๎ูสูงอายุ 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีการ
รวมกลุํมท ากจิกรรมตํางๆ 

ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล 120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

120,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎สูงอายุได๎ท า
กิจกรรมรํวมกัน 
พร๎อมทั้งเสริมสร๎าง
สุขภาพกาย - จิตใจ 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน 

พัฒนาชุมชน) 

๒ โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อสํงเสริมเดก็ด๎อยโอกาส
ได๎ใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง 

เด็ก/เยาวชนด๎อยโอกาส 
ในเขตเทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เด็กด๎อยโอกาสได๎มี
กิจกรรมรํวมกันและ 
เกิดประโยชน ์
ตํอตนเองมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน 

พัฒนาชุมชน) 

3 โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
(ตามโครงการกองทุน 
วันละบาท ) 

เพื่อให๎เป็นสวัสดิการส าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

โดยยึดหลกั 
-ประชาชนออม 1 สํวน 
-เทศบาลสมทบ 1 สวํน 
และรัฐบาลอีก   1 สํวน 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎รับสวัสดิการ
ชํวยเหลือ 
อยํางเหมาะสม 

ส้านักปลัดฯ 
(งาน 

พัฒนาชุมชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 

 

                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๔ แผนงานส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็ง 

       
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
4 โครงการสํงเสริมพํอและ

แมํตัวอยาํงที่ดี เนื่องใน
วันที่ 12 สิงหา และ 5 
ธันวา 

เพื่อสํงเสริมการเป็น 
พํอ/แมํตัวอยํางที่ดีให๎กับ
ชุมชน 

พํอ-แมํตัวอยําง 
ใน ๖ ชุมชน 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีพํอ-แมํตัวอยาํงที่ดี
ไว๎เป็นแบบอยาํง 
ให๎กับชุมชน 

ส้านักปลัดฯ 

5 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาผลผลิตภัณฑ์กลุํม
สตรี 

เพื่อพัฒนาอาชพีและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุํมอาชีพ
สตรีสูํ OTOP ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลิตภัณฑ์ของกลุํม 
อาชีพสตร ี

ทั้ง ๖ ชุมชน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

กลุํมอาชีพสตรีมี
รายได๎จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ 
เพิ่มมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 

6 สบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ๎งถิ่น 
หรือพื้นที่เทศบาลต าบล
บ๎านโคก 

เพื่อเป็นคําสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพื้นที่ของ
เทศบาล 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล         

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุมในพื้นที่
ของเทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

                                                                                                                                                                                                                          แบบ ผ.0๒                                                                                                              
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๔ แผนงานส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็ง 

       
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
7 
 

โครงการโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
ส าหรับผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาล 

เพื่อสํงเสริมการท ากิจกรรม
ของผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอาย ุ 40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎สูงอายุมีกิจกรรม
ท ารํวมกันมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

8 
 

โครงการอุดหนุนการออก
ร๎านธารากาชาดเพือ่หา
รายได๎งานเทศกาลไหม
นานาชาต ิ

เพื่อประสานความรวํมมือ
ระหวํางสํวนราชการ 

รํวมสืบสานประเพณ ี
ประจ าจังหวัด 

 

10,000 
(จว.ขก.) 

10,000 
(จว.ขก.) 

10,000 
(จว.ขก.) 

10,000 
(จว.ขก.) 

10,000 
(จว.ขก.) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

จังหวัดขอนแกํนมี
รายได๎ในการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามภารกจิ 

จังหวัด
ขอนแก่น 

9 
 

โครงการ “บ๎านท๎องถิ่น
ประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎อง
ราชันย์ ราชิน”ี 

เพื่อชํวยเหลือ/ซํอมแซมที่อยูํ
อาศัยของผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ที่
ยากไร ๎

ประชาชนผู๎ด๎อยโอกาส  
ผู๎ที่ยากไร ๎

 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีที่อยูํ
อยํางมั่นคง 
ด ารงชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข 

ส้านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

                                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.0๒                                                                                                               
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๔ แผนงานส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็ง 

       
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

10 โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการแกํผู๎ดอ๎ยโอกาส
ทางสังคม (ผู้ติดเช้ือเอดส์) 

เพื่อให๎ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม 
(ผูต้ิดเชื้อเอดส์) ได๎รับการ
ชํวยเหลืออยํางยั่งยืน 

ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม  
(ผู้ติดเช้ือเอดส์) 

60,000 60,000 65,000 
 

70,000 75,000 ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม (ผู้ติดเช้ือ
เอดส์) ได๎รับการ
ชํวยเหลืออยําง
ยั่งยืนตลอดไป 

ส้านักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

11 
 

โครงการสร๎างหลักประกัน
ด๎านรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพ) 

เพื่อให๎เป็นสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ส าหรับ
ผู๎สูงอาย ุ

 
 

ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล 
 
 
 

5,928,000 
 

5,928,000 
 

7,300,000 
 

7,400,000 
 

7,500,000 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎สูงอายุได๎รับการ
สงเคราะห์และ
ชํวยเหลืออยําง
เหมาะสม 

ส้านักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

12 
 

โครงการสํงเสริมการสร๎าง
หลักประกันดา๎นรายได๎
ให๎แกํคนพิการและทุพพล
ภาพ 

เพื่อให๎เป็นสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ส าหรับคน
พิการและทพุพลภาพในเขต
เทศบาล 
 

คนพิการและทุพพลภาพ 
ในเขตเทศบาล 

 
 

1,344,000 
 

1,344,000 
 

1,400,000 
 

1,700,000 
 

2,000,000 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

คนพิการฯ ได๎รับ
การสงเคราะห์และ
ชํวยเหลืออยําง
เหมาะสม 

ส้านักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

                                                                                                                                                                                                                          แบบ ผ.0๒                                                                                                              
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๔ แผนงานส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็ง 

       
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

13 
 

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎
ยากไร๎ ผู๎พกิาร ผู๎สูงอายุ  

เพื่อสงเคราะห์ครอบครัว
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ผู๎ด๎อยโอกาส ผูย๎ากไร๎ ผู๎
พิการ ผู๎สูงอาย ุ

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับ
การสงเคราะห์อยําง
ทั่วถึง 

ส้านักปลัดฯ 

14 โครงการแก๎ไขปัญหาในด๎าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การ
ขยายตัวธุรกิจทางเพศ ยา
เสพติด ปัญหาวัยรุํนและการ
สร๎างความเข๎มแข็งในชุมชน 

เพื่อแก๎ไขปัญหาในด๎าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การ
ขยายตัวธุรกิจทางเพศ ยา
เสพติด ปัญหาวัยรุํนและการ
สร๎างความเข๎มแข็งในชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปัญหาในด๎าน
อาชญากรรม โรค
เอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี การ
ขยายตัวธุรกิจทาง
เพศ ยาเสพติด 
ปัญหาวยัรุํน ลดลง 

ส้านักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

15 โครงการสํงเสริมการ
ฝึกอบรมของกลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู๎ของชุมชนแล
พัฒนากลุํมอาชพี 

กลุํมอาชีพและประชาชนใน
เขตเทศบาล 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

กลุํมอาชีพมีความรู๎
และประสบการณ์
เพิ่มมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

                                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.0๒                                                                                                               
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๔ แผนงานส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็ง 

       
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

16 โครงการคํายครอบครัว
อบอุํน สุขภาพแข็งแรง 

เพื่อสํงเสริมความเข๎มแข็ง
สถาบันครอบครัว 

ประชาชนในเขตเทศบาล 40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีครอบครัวอบอุํน
และเข๎มแข็ง 

ส้านักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

17 
 

โครงการสํงเสริมและพัฒนา
สตรี 

เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองของสตรี 

 

กลุํมสตรีในเขตเทศบาล 
 
 
 

40,000      
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

สตรีมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง 

ส้านักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

18 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม และครอบครัว 

เพื่อให๎ชุมชนมีจิตส านึกที่ดี
ตํอชุมชน 
 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

 
 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ชุมชนเกิดการ
ชํวยเหลือพึ่งพา
อาศัยกันและกัน 

ส้านักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๕ แผนงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

  

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
  

หนํวยงาน 

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI) 
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการอบรมให๎ความรู๎

แกํประชาชนในการ
ปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ใน
การปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีความรู๎ใน
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการสํงเสริมสุขภาพ
กลุํมเสี่ยงโรคความดั 
นและ 
หลอดเลือด 

เพื่อให๎กลุํมเสี่ยงโรคความดัน
และโรคหลอดเลือดได๎รับ
การสํงเสริมสุขภาพ 

ประชาชนกลุํมเสี่ยง 
ในเขตเทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนกลุํมเสี่ยง
โรคความดันและโรค
หลอดเลือดมีสุขภาพ
แข็งแรง และไมํมี
ภาวะแทรกซ๎อน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูํบ๎าน  
(อสม.)  

เพื่อพัฒนาความรู ๎
ความสามารถแกํ อสม. 

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน 
  

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูํบา๎นมี
ความรู๎ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๓ 

 

                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๕ แผนงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย ์

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๔ โครงการควบคุมและ

ปูองกันโรคไข๎เลือดออก 
เพื่อรณรงค์ปูองกันมิให๎เกิด
โรคไข๎เลือดออกในพื้นที่ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ไมํมีโรคไข๎เลือดออก 
ในพื้นที่ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการอบรมสุขาภิบาล
อาหารใหแ๎กํ
ผู๎ประกอบการ 

เพื่อให๎ผู๎ประกอบการอาหาร 
มีความรู๎เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร 

ผู๎ประกอบการร๎านอาหารใน
เขตเทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎บริโภค
อาหารสะอาด ถูก
หลักสุขาภิบาลอาหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 
 

โครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎แกํประชาชน
หํางไกลเอดส์ 

เพื่อให๎ความรู๎แกปํระชาชน
ในการปูองกันโรคเอดส์ 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีความรู๎
เร่ืองการปูองกันโรค
เอดส ์

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๔ 

 

                                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๕ แผนงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
7 โครงการสํงเสริมสุขภาพ 

เด็กวัยเรียน  
เพื่ออบรมเด็กวยัเรียนให๎มี
ความรู๎ด๎านสํงเสริมสุขภาพ 

นักเรียนในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีสุขภาพดีและได๎รับ
การดูแลตามเกณฑ์
อยํางถูกตอ๎ง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการบ๎าน วัด โรงเรียน 
(บวร) ปลอดลูกน้ ายุงลาย 

เพื่อควบคุมและปูองกันโรค
ไข๎เลือดออกใน บ๎าน วัด 
โรงเรียน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

บ๎าน วัด โรงเรียน
ปลอดลูกน้ ายุงลาย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 
 

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู๎ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต๎น(First 
Responder : FR) 

เพื่อสํงเสริมระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาล 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

  100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชน 
ได๎รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการประชาคม
ควบคุมลูกน้ ายุงลาย 

เพื่อควบคุมลูกน้ ายุงลาย 
ตาม พ.ร.บ.เหตุร าคาญ 

ประชาชนทุกครัวเรือน 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เป็นชุมชน 
ที่ปลอดโรค
ไข๎เลือดออก 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)     
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๕ แผนงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 

       
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

11 โครงการก าจัดวัชพืช
บริเวณล าห๎วยกอย   
หมูํที่ 2 บ๎านโสกนาด ี

เพื่อก าจัดวัชพืชบริเวณล า
ห๎วยกอย 

ล าห๎วยกอยบ๎านโสกนาด ี 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ระบายน้ าจากล าหว๎ย
กอยลงสูํล าหว๎ยสาขา
ได๎สะดวก 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

12 
 

โครงการอบรมให๎ความรู๎
แกํประชาชนในการ
ปูองกันโรคและควบคุม
โรคติดตํอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
เร่ืองสํงเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีความรู๎
เร่ืองการสํงเสริมและ
ปูองกันโรค 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

13 
 

โครงการด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การขาดสารไอโอดีน 

เพื่อจํายเป็นคําแผํนพับ
ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนในเร่ืองการใช๎และ
เก็บรักษาเกลือ 
ไอโอดีน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีความรู๎ใน
การปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
 

๑4 โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

เพื่อจํายเป็นคําด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล 

บํอทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาล 
 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ได๎รับการ
ก าจัดอยํางถูกวิธี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)      
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๕ แผนงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑5 

 
โครงการด าเนินงานปูองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา๎ 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟาูจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ๎า  

สุนัขในเขตเทศบาล 
( ตัว ) 

18,000 
(เทศบาล) 

18,000 
(เทศบาล) 

18,000 
(เทศบาล) 

18,000 
(เทศบาล) 

18,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

สุนัขและแมวได๎รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
 

16 
 

โครงการด าเนินงานปูองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา๎ 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟาูจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมา
บริการบุคคลภายนอกใน
การส ารวจข๎อมูลสุนัขและ
แมว 
(ส ารวจ 2คร้ัง : ปี) 

สุนัขและแมวในเขตเทศบาล 
( ตัว ) 

3,600 
(เทศบาล) 

3,600 
(เทศบาล) 

3,600 
(เทศบาล) 

3,600 
(เทศบาล) 

3,600 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

สุนัขและแมวได๎รับการควบคุม
โรคติดตํอ 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
 

17 
 

โครงการสํงเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อสํงเสริมการ
ด าเนินงานและบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
( คน ) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที ่

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
 

๑8 
 

โครงการ จัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎ที่
มีภาวะพึ่งพิง 

เพื่อดูแลและสํงเสริม
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและ
ผู๎มีภาวะพึ่งพิงในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

ผู๎สูงอายุและผู๎มีภาวะพึ่งพิงในเขต
เทศบาลได๎รับการดูแล เข๎าถึงบริการ
สุขภาพอยํางทัว่ถึงและมี่สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นความรู ๎

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
 

 

 



๘๗ 

 

                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)     
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๕ แผนงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
19 โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะชุมชน 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูก๎าร
จัดการขยะชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
( ครัวเรือน ) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีการคัด
แยกขยะและสามารถ
จัดการขยะได๎ตั้งแตํ
ครัวเรือน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

  
     

 
   20 โครงการบริการ

สาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพประชาชน 

เพื่อจํายเป็นคําด าเนินการ
ออกหนวํยบรกิารประชาชน
ในการดูแลสุขภาพ 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
( คน ) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

  
     

 
   21 โครงการจ๎างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่ออบรมเด็กวยัเรียนให๎มี
ความรู๎ด๎านสุขภาพเบื้องต๎น 

บุคคลที่มีความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข 

456,300 
(เทศบาล) 

456,300 
(เทศบาล) 

456,300 
(เทศบาล) 

456,300 
(เทศบาล) 

456,300 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีสุขภาพดี
และได๎รับการดูแล
ตามเกณฑ์อยําง
ถูกต๎อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          แบบ ผ.0๒                                                                                                             
                                                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) 
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 6 การเสริมสร๎างสุขภาวะ 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

        ๒.๕ แผนงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

๒2 
 
 

โครงการปูองกันโรคและ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ๎า 

เพื่อปูองกันไมให๎สุนัขบ๎า 
แพรํเชื้อโรคได๎ 

ประชาชนกลุํมเสี่ยงในเขต
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ชุมชนปลอด 
โรคพิษสุนัขบ๎า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

23 โครงการ “หมูํบ๎านสร๎างสุข 
ลดอบายมุขงานศพงานบุญ
ปลอดเหล๎า บุหรีแ่ละการ
พนัน” 

เพื่อให๎ผู๎น าหมูํบา๎นรับรู๎และ
เข๎าใจการก าหนดมาตรการใน
การรณรงค์และประชาสัมพันธ ์

ผู๎น า-ประธานชุมชน 
ทั้ง ๖ ชุมชน 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนมีความสุข
ด๎วยวถิีสุขภาพ ได๎ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

24 
 

 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนให๎คณะกรรมการ
ชุมชน/หมูํบ๎าน จัดท าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน  

คณะกรรมการชุมชน/
หมูํบ๎าน 

 
 

๑8๐,๐๐๐ 
 

๑8๐,๐๐๐ 
 

๑8๐,๐๐๐ 
 

๑8๐,๐๐๐ 
 

๑8๐,๐๐๐ 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีศักยภาพ
ในการพัฒนางาน
สาธารณสุขมากยิ่งขึ้น 

คณะ 
กรรมการ 
ชุมชน/
หมู่บ้าน 

 

25 โครงการ “ท๎องถิ่นไทย ใสํ
ใจความสะอาด คนในชาติมี
สุข” 

เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร๎อยของ ถนน ห๎องน้ า
สาธารณะ ตลาด 

ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

บ๎านเมือง สะอาด
สวยงาม นาํอยู ํ

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.๕ แผนงานส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

26 
 

โครงการจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เทศบาลต าบลบ๎าน
โคก  

เพื่อสํงเสริม
ระบบบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินของ
เทศบาล 
 

ประชาชนในเขตเทศบาล - - 
 

100,000 100,000 100,000 ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

งาน
สาธารณสุข 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด.ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       ๓.๑ แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 

     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการปลูกปุา 

เฉลิมพระเกียรติ 
(ภายในเขตเทศบาล) 

เพื่อถวายความจงรักภักด ี
ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พื้นท่ีสาธารณะ 
ของเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

ประชาชนได๎แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และชุมชนมี
ความรํมรื่นมากขึ้น 

ส้านักปลัด
ฯ 

2 โครงการขับเคลื่อน
ระเบียบวาระจังหวัด 
“ขอนแกํนดินแดน
แหํงเสียงแคนดอก
คูน” 

เพื่อเพิ่มปริมาณต๎นคูนโดยการ
ปลูกเพิ่มปลูกซํอมในบริเวณที่
สาธารณประโยชน์ สถานท่ี
ราชการ ท่ีท าการองค์กรเอกชน 
สถานท่ีทํองเท่ียว ริมถนนและ
บริเวณที่เหมาะสมอื่นๆ 

ปลูกต๎นคูนตลอด
แนว 

ทางหลวงหมายเลข 
๒๒๙ 

 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

เพิ่มปริมาณต๎นคูนในบริเวณ
ท่ีสาธารณประโยชน์ สถานท่ี
ราชการองค์กรเอกชน 
สถานท่ีทํองเท่ียวสร๎าง
บรรยากาศให๎รํมรื่นมากขึ้น 

ส้านักปลัด
ฯ 

3 โครงการรณรงค์การ
ใช๎หญ๎าแฝกอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อรณรงค์ให๎ปลูกหญ๎าแฝกใน
ทุกพื้นท่ี 

พื้นท่ีในเขตเทศบาล 
 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

 

100,000 
(เทศบาล) 

 

100,000 
(เทศบาล) 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

ลดการกัดเซาะและพังทลาย
ของหน๎าดินได๎ดีขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการสํงเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

เพื่ออุดหนุนโครงการสํงเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

อ าเภอโคกโพธ์ิไชย 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

อ าเภอด าเนินโครงการได๎
ด๎วยดี 

 

 

 



๙๑ 
 

                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด.ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ๓.๒ แผนงานพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่เพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและจัดการคุณภาพน้ าอยา่งมีประสิทธภิาพ 

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการรณรงค์สร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์น้ าใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึก 
ในการก าจัดน้ าเสีย 

ประชาชนทุกครัวเรือน 
 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร้อยละ 100 

มีจิตส านึกในการ
ก าจัดน้ าเสียจาก
บ้านเรือนเพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

2 
 

โครงการขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ปรับเกรดถนนพร้อม
ลงลูกรัง สระวัดอัมพาผล   
หมู่ที่ 3 บ้านโคก 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ขุดสระกว้าง 35 ม.  
ยาว 140 ม. หรือมมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 560 ตร.ม. 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

- - - ด าเนินการ 
ร้อยละ 100 

มีแหล่งน้ าไว้ใช้และ
มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 
 
 

3 โครงการก ากับดูแล 
ตรวจสอบโรงงานและสถาน
ประกอบการให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ า
เสีย 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
ท าการบ าบัดน้ าเสีย 
ก่อนระบาย 
ออกจากโรงงาน 

สถานประกอบการ 
(โรงงานน้้าดื่มและรีสอร์ท) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร้อยละ 100 

น้ าที่ระบายออกมา
ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด.ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ๓.๒ แผนงานพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่เพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและจัดการคุณภาพน้ าอยา่งมีประสิทธภิาพ 

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
4 โครงการก่อสร้างระบบ

บ าบัดน้ าเสีย  
เพื่อให้การบ าบัดน้ าเสียใน
ชุมชนเป็นระบบ 

จ านวน 1 แห่ง - - 
 

- 
 

- 
 

1,000,000 
(เทศบาล) 

 

ด าเนินการ 
ร้อยละ 100 

สามารถบ าบัด 
น้ าเสียในชุมชน 
ได้อย่างมีระบบ 
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๙๓ 

 

 
                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด.ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ๓.๓ แผนงานพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 
 

โครงการจ๎างเหมา
ปรับปรุง 
บํอทิ้งขยะ 

เพื่อฝังกลบขยะตกค๎างใน
บริเวณบํอทิ้งขยะ ตามที่
เทศบาลก าหนด 

บํอทิ้งขยะเทศบาล 250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ลดปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค๎างสะสม ลดการ
สํงกลิน่เหม็นของขยะ
ตกค๎าง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

2 โครงการณรงค์และ
สํงเสริมการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

เพื่อควบคุมและก าจัด
มลภาวะเป็นพิษที่มีผลตํอ
สุขภาพอนามัย สวัสดภิาพ
และคุณภาพของประชาชน 

ประชาชน 
ทุกครัวเรือน 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ควบคุมและก าจัด
มลภาวะเป็นพิษที่มี
ผลตํอสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพของ
ประชาชนให๎ดียิ่งขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้ง
ธนาคารขยะเพื่อน า
กลับมาใช๎ใหมํหรือแปรรูป 

เพื่อลดปริมาณขยะ 
ในเขตเทศบาล 

1 แหํง 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปลูกจิตส านึกในการ
จัดการขยะและรู๎จกั
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด.ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       

๓.๓ แผนงานพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
4 โครงการฝึกอบรมบริหาร

จัดการขยะในครัวเรือนแกํ
ประชาชน 

เพื่อให๎ประชาชนรู๎จกัวธิีการ
ก าจัดขยะได๎อยาํงมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน 
ทุกครัวเรือน 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

จัดการกับขยะได ๎
อยํางมีประสิทธภิาพ
สูงสุด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการจ๎างเหมา 
ท าความสะอาดถนน 

เพื่อท าความสะอาดถนน 
ในเขตเทศบาลให๎สะอาด 
อยูํเสมอ 

ถนนภายใน 
เขตเทศบาล  

 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ถนนสะอาดเรียบร๎อย 
และสร๎างความ
ประทับใจให๎แก ํ
ผู๎พบเห็น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์
สร๎างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด.ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       

๓.๓ แผนงานพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
7 โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานของผู๎น าชุมชน 
คณะกรรมการและ
ประชาชนทั่วไป ให๎มี
จิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎ผู๎น าชุมชน 
คณะกรรมการและ
ประชาชนมีจิตส านกึในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ผู๎น าและ 
คณะกรรมการชุมชน 

100,000
(เทศบาล) 

100,000
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปลูกจิตส านึกในการ
ดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมได๎อยําง
ยั่งยืน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการจัดเข๎าคําย
เยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและ
กิจกรรมเยาวชน 

เพ่ือให๎เยาวชนมี
จิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

เยาวชนในเขตเทศบาล 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

 

100,000
(เทศบาล) 

 

100,000 
(เทศบาล) 

 

100,000 
(เทศบาล) 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

ปลูกจิตส านึกใน
การรักษา
สิ่งแวดล๎อมได๎
อยํางยั่งยืน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

9 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท๎าย 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท๎าย 

รถบรรทุกขยะขนาด 6ตัน 6 
ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบไมํ
ต่ ากวาํ 6,000 ซีซีแบบอัด

ท๎าย 

   2,300,000 
(เทศบาล 

2,300,000 
(เทศบาล 

1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพใน
การเก็บขยะและลด
จ านวนครั้งในการขน
ถํายขยะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

 

                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด.ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       

๓.๓ แผนงานพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

10 โครงการจัดหาพันธุ์
พืช/ไม๎ มาปลูก
ภายในเขตเทศบาล 
สถานที่ราชการ,ที่
สาธารณะ 

เพ่ือให๎ส านักงานและ
ที่สาธารณะมีความ
รํมรื่นและสวยงาม 

ส านักงานและ
สวนสาธารณะ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

มีความรํมรื่น
และสวยงาม
มากขึ้น 

ส้านักปลัด
ฯ 

๑1 ติดตามและ
ประเมินผลกระทบ
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 

เพ่ือติดตาม
ประเมินผลกระทบ
จากสิ่งแวดล๎อม 

เขตเทศบาล 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

มีการประเมินผล
กระทบและติดตาม
เป็นประจ า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 
                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
       ๔.๑ แผนงานป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการปูองกันและ

บรรเทาความเดือดร๎อน
ของประชาชนที่เกิดจาก 
สาธารณภยั  

เพื่อเป็นการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติและ 
สาธารณภยัตํางๆ  
ในเขตเทศบาล 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎ประสบภัยได๎รับการ
ชํวยเหลือ 
อยํางทันทํวงท ี

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

2 โครงการมอบเครื่องนุํงหํม
กันหนาวให๎แกปํระชาชนผู๎
ยากไร๎ (ภัยหนาว) 

เพื่อมอบเครื่องนุํงหํม 
กันหนาวให๎แกปํระชาชนผู๎
ยากไร๎ในเขตเทศบาล 

ประชาชน 
ที่ผํานเกณฑ์คัดเลือกจากชุมชน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎ยากไร๎ได๎รับ
เครื่องนุํงหํมกันหนาว
เพียงพอ 
ตํอความต๎องการ 

ส้านักปลัดฯ 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

3 โครงการควบคุมไฟปุา  
(ด าเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน) 

เพื่อเตรียมความพร๎อมใน
การจัดการปัญหาไฟปาุและ
หมอกควัน 

พื้นที่ปุาสาธารณะ 
ในเขตเทศบาล 

( ๒ แห่ง ) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ไมํเกิดไฟปุาตาม 
แนวปุาสาธารณะ 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

4 โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบ
น้ า 

เพื่อสูบน้ าเติมรถดับเพลิง
และรถบรรทุกน้ า 

เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง 
มอเตอร์ไฟฟูา 

สูบน้ าได๎ 1,500 ลิตรตํอนาท ี

 40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

  เครื่องสูบน้ า 
จ านวน     2 

เครื่อง 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การสูบน้ าเพื่อการ
ดับเพลิงและการ
บริการตํางๆ 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
       ๔.๑ แผนงานป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
5 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก

น้ าเอนกประสงค์จุน้ าได๎ไมํ
น๎อยกวํา 6,000ลิตร 

เพื่อเป็นการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติและ 
สาธารณภยัตํางๆ  
ในเขตเทศบาล 

รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด  6  ตัน  6 ล๎อ  แบบ
บรรทุกน้ าอเนกประสงค์จุน้ าได๎
ไมํน๎อยกวาํ  6,000  ลิตร 

 2,190,000 
(เทศบาล) 

2,190,000 
 (เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎ประสบภัยได๎รับการ
ชํวยเหลือ 
อยํางทันทํวงท ี

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

6 โครงการสงเคราะห์
ผู๎ประสบภัย 

เพื่อเป็นการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติและ 
สาธารณภยัตํางๆ  
ในเขตเทศบาล 

ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผู๎ประสบภัยได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
๔.1 แผนงานป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 
        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   รับผิดชอบหลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
7 
 

จัดซ้ือเครื่องสูบ
น้ ามอเตอร์ไฟฟูา 
ขนาด 1,130 
ลิตร/นาที  

เพื่อความ
สะดวกในการ
สูบน้ าเติม
รถดับเพลิงและ
รถบรรทุกน้ า 
 

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟูาขนาด 1,130ลิตร/
นาที จ านวน 2เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
1.เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํงใช๎มอเตอร์ไฟฟูา 
2.ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 3 น้ิว (75มิลลิเมตร) 
3.สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวําตามปริมาณท่ีก าหนด 
4.สํงน้ าสูงไมํน๎อยกวํา13.5 เมตรหรือประมาณ45ฟุต 
5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์
ไฟฟูาต๎องมีครบชุด พร๎อมท่ีจะใช๎งานได๎ 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - 
 

36,400 - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

มีเครื่องสูบน้ า
มอเตอร์ไฟฟูา
ส าหรับเติมน้ า
รถดับเพลิงและ
รถบรรทุกน้ า 
 

งานป้องกันฯ 
 
 

 

8 โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

เพื่อเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีให๎แกํชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ  

จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลต าบลบ๎านโคก จ านวน 
50 คน 

  286,200 
 (เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติ
หน๎าท่ีชํวยเหลือเจ๎า
พนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน

ฯ) 

                                                                                                      
 
 



๑๐๐ 
 

 
                                                                                                                       แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    

เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 7 การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
       ๔.๒ แผนงานบริหารจัดการด้านการปอ้งกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธภิาพ 

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการปูองกันและแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด 
เพื่อจัดกิจกรรมบ าบัดและฟื้นฟู
ให๎กับผู๎ติด ผู๎เสพยาเสพติด 

ประชาชน 
กลุํมเสี่ยง 

          

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เด็กและเยาวชน 
ในสถานศึกษา 
ไมํยุํงเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

ส้านักปลัดฯ 

๒ โครงการอบรมประชาชน
ให๎ความรู๎เพื่อปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎เรื่อง
การปูองกันและปราบปรามยา
เสพติด 

ประชาชน 
กลุํมเสี่ยง 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความรู๎เรื่องการ
ปูองกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติดมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๓ โครงการประกวดชุมชน
ปลอดยาเสพติด 

เพื่อสร๎างจิตส านึก 
ให๎กับชุมชนในการ 
สร๎างกฎระเบียบและความ
รับผิดชอบ 

ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 
( ๖ ชุมชน ) 

45,000 
(เทศบาล) 

45,000 
(เทศบาล) 

45,000 
(เทศบาล) 

45,000 
(เทศบาล) 

45,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความรู๎ในระเบียบ
สังคมและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม
ตนเองมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

4 โครงการปฏิบัติ
การพลังงานแผํนดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอยําง
ยั่งยืน 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจและชํวยกันแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจและ
ชํวยกันแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 



๑๐๑ 
 

 

                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 7 การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
       ๔.๒ แผนงานบริหารจัดการด้านการปอ้งกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธภิาพ 

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 
        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   รับผิดชอบหลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
5 โครงการการปูองกันและ

แก๎ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแกํน  
  

เพื่ออุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดขอนแกํน
(ศอ.ปส.จ.ขก.) 

ประชาชน 
กลุํมเสี่ยง 

ในเขตจังหวัดขอนแกํน 

30,000 
(จว.ขก.) 

30,000 
(จว.ขก.) 

30,000 
(จว.ขก.) 

30,000 
(จว.ขก.) 

30,000 
(จว.ขก.) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เป็นจังหวัดปลอดยา
เสพติด โดยสิ้นเชิง 

(ศอ.ปส.จ.ขก.) 

6 โครงการสนับสนุนกีฬา
ต๎านยาเสพติด 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชย  

เพื่อสนับสนุนให๎เยาวชนได๎
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาต๎าน
ยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน 
ในอ าเภอโคกโพธิ์ไชย 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

50,000 
(อ าเภอ) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เด็กและเยาวชน
หํางไกลจาก 
ยาเสพติดและเป็น
พื้นที่สีขาว 

อ้าเภอ 
โคกโพธิ์ไชย 

7 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติด  

เพื่ออุดหนุน อ.โคกโพธิ์ไชย
ตามโครงการตํอสู๎เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

ประชาชน 
ใน 

อ าเภอโคกโพธิ์ไชย      
          

60,000 
(อ าเภอ) 

60,000 
(อ าเภอ) 

60,000 
(อ าเภอ) 

60,000 
(อ าเภอ) 

60,000 
(อ าเภอ) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เป็นอ าเภอปลอดยา
เสพติดอยํางยั่งยืน 

อ้าเภอ 
โคกโพธิ์ไชย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
       ๔.๓ แผนงานป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุการจราจร 

     

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจร (ไฟกระพริบ) 
พร๎อมปูายจราจรบริเวณ
สามแยกภายใน หมูํที ่
1,2,3,7,8 และ11 

เพื่อให๎ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น 

ทั้ง 6 ชุมชน 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา
มากยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

๒ โครงการติดตั้งกระจกโค๎ง
และกระจกสะท๎อนตาม
แยกตํางๆ ภายในหมูํที่ 
1,2,3,7,8 และ 11 

เพื่อให๎ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น 

ทั้ง 6 ชุมชน 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา
มากยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

๓ โครงการรณรงค์ปูองกัน
อุบัติเหตุ 

เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุ
ในการขับขี่ยวดยานพาหนะ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

( ที่ขับขี่..ยวดยานพาหนะเป็น
ประจ า ) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปลูกจิตส านึกในการ
ใช๎ถนนรํวมกันและลด
อุบัติเหตุได๎ดียิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สินและความมั่นคง 
       ๔.๓ แผนงานป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุการจราจร 

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 
        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   รับผิดชอบหลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๔ โครงการจัดท าสัญญาณ

จราจร ทางม๎าลาย ทาง
โค๎ง ฯ ในเขตเทศบาล 

เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยกับ
ผู๎ใช๎ยวดยานพาหนะ 

ติดต้ังสัญญาณจราจร 
ในเขตเทศบาล  

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎รับความสะดวก
และปลอดภยัจากการ
สัญจรมากยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

๕ โครงการจัดท าปูายบอก
ชื่อถนน-ซอยภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อให๎เกิดความสะดวกกบัผู๎
ที่มาติดตํอราชการ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

- - 350,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความปลอดภยั 
ในการขับขี่ยวดยาน
พาหนะมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

๖ 
 

โครงการติดตั้งปูายจราจร
ถนนสายรองที่เชื่อมตํอกับ
สายหลักในเขตเทศบาล 

เพื่อให๎ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการขับขี่รถยนต-์
จักรยานยนต ์
มากขึ้น 

 
พื้นที่เขตเทศบาล  

- - 129,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎รับความสะดวกใน
การสัญจรไป-มามาก
ยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

7 โครงการรณรงค์สร๎าง
ความปลอดภยัของการขับ
ขี่ยวดยานพาหนะใน
ชุมชน 

เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยกับ
ผู๎ใช๎ยวดยานพาหนะ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความปลอดภยั 
ในการขับขี่ยวดยาน
พาหนะมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 

 

                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
       ๔.๓ แผนงานป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุการจราจร 

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
8 โครงการฝึกอบรมวินยั

จราจรแกอําสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของอป
พร.ให๎ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎อง 

อปพร.ของเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ให๎ความรู๎และเป็น
แบบอยาํงในเรื่อง
การจราจรกับผู๎อื่น 
ได๎อยํางถูกต๎อง 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

9 โครงการจัดตั้งเวรยาม
รักษาความปลอดภยัใน
ชุมชน 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อปพร.ของเทศบาล 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความปลอดภยัทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น 

ส้านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

10 โครงการจัดการจราจร ส าหรับจัดซ้ือเครื่องหมาย
จราจร  
แผงกั้น ปูายตํางๆ ฯลฯ 

เครื่องหมายจราจร 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

จัดการจราจรได๎อยําง
เรียบร๎อยและ
ปลอดภัย 
มากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 

 

                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
       ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
       ๔.๓ แผนงานป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุการจราจร 

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

11 โครงการสร๎างวินัยจราจร
เพื่อลดอุบัติเหตุ 

เพื่อให๎ประชาชนมวีินัย 
ในการใช๎ถนนรํวมกับผู๎อื่น 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีวินัยจราจรและ 
ลดอุบัติเหตุยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

12 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ในชํวงเทศกาล 

เพื่อให๎เกิดความปลอดภัย 
กับผู๎ใช๎ยวดยานพาหนะ 
ในชํวงเทศกาล 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎รับความสะดวก
และปลอดภยัในชํวง
เทศกาลได๎ดียิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

๑3 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน “ดํานชุมชน” โดย
จัดประชุมชี้แจงและ
ก าหนดมาตรการอยาํง
เป็นรูปธรรม 

เพื่อให๎ผู๎น าชุมชน และ
ประชาชนรับรู๎และก าหนด
มาตรการปูองกันอบุัติเหตุ
ทางถนน 

จ านวน 6 ชุมชน 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ทุกหมูํบ๎านมธีรรมนูญ
หรือ 
มติประชาคม 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน

ฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.02                                                                
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 7 การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
       ๔.๔ แผนงานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 

     
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการแก๎ไขปัญหา

อาชญากรรม 
เพื่อแก๎ไขปัญหาและ 
ชํวยบรรเทาปัญหาด๎านตํางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

ประชาชนกลุํมเสี่ยง 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

คนทุกเพศทุกวัย 
ชํวยกันลดปัญหา 
ด๎านตํางๆและสังคม
มีความสงบสุข
ยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 

๒ โครงการรณรงค์สร๎าง
จิตส านึกการจัดระเบียบ
และตรวจสอบดูแลสังคม 

เพื่อให๎ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดระเบียบดูแลชุมชน
ของตนเองได๎มากขึ้น 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปลูกจิตส านึกในการ 
จัดระเบียบ 
ในชุมชนได๎ดียิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 

๓ โครงการจัดต้ังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปรองดอง สมัครสมาน
สามัคคีได๎ในสังคม 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปลูกฝังให๎เกิดความ
ปรองดองอยําง
ยั่งยืน 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน

ฯ) 
๔ 
 

ติดตั้งซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ และสมเด็จ
พระราชินีนาถฯ 

เพื่อให๎ประชาชนมีจิตส านึก
รักชาติและสถาบันฯ ให๎เกิด
ความสมัครสมานสามัคคีได๎
ในสังคม 

ติดตั้งซ๎ุมฯ ทางเข๎า 
ท่ีวําการอ าเภอและ 
ทางเข๎าบ๎านโสกนาดี 

 1.500,000 
(เทศบาล) 

1.500,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปลูกฝังให๎เกิดความ
รักและเทิดทูน
สถาบันฯท่ี 
เป็นศูนย์รวมของ 
คนไทยอยํางยั่งยืน 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน

ฯ) 
 

 
 
 
 



๑๐๗ 

 

                                                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 7 การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
       ๔.๔ แผนงานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 

     
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   รับผิดชอบหลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๕ โครงการจัดฝึกอบรม 

ประชุมชี้แจงท าความ
เข๎าใจในการอยูํรํวมกัน
อยํางสมานฉันท์ 

เพื่อสร๎างทัศนคติท่ีดีงาม
ในการอยูํรํวมกัน โดยเน๎น
การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีทัศนคติท่ีดีงามใน
การอยูํรํวมกัน โดย
เน๎นการมีสํวนรํวม
ของประชาชนใน
ชุมชน 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน

ฯ) 
 

๖ โครงการจัดกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์ รักษาไว๎
ซ่ึงชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อใหเ๎ป็นท่ียึดเหน่ียว
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวไทยท้ังชาติ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เป็นท่ียึดเหน่ียวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวไทยท้ังชาติ 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน

ฯ) 

๗ โครงการจัดกิจกรรม
ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ

เพื่อปกปูองสถาบัน 
มหากษัตริย์ซ่ึงเป็น 
ศูนย์รวมแหํง 
ความเป็นชาติพันธุ์ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปกปูองสถาบัน 
มหากษัตริย์และเกิด
ความรัก สามัคคี
ของคนในชาติอยําง
ยั่งยืน 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน

ฯ) 
 

                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.0๒                                                                                                              
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 7 การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยใน ชวีิต ทรัพย์สินและความมั่นคง  
        

 

๔.๔ แผนงานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 2565 
(บาท) (บาท) 

8 โครงการอบรมการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินการในการตํอต๎าน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
สถานีต ารวจภูธรโคกโพธ์ิ
ไชย 

ประชาชนกลุํมเสี่ยง 15,000 
สภ. 

โคกโพธ์ิไชย 

30,000 
สภ. 

โคกโพธ์ิไชย 

50,000 
สภ. 

โคกโพธ์ิไชย 

50,000 
สภ. 

โคกโพธ์ิไชย 

50,000 
สภ. 

โคกโพธ์ิไชย 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เทศบาลเป็นชุมชน
ท่ีเข๎มแข็งอยําง
ยั่งยืน 

สถานี
ต้ารวจภูธรโคก

โพธิ์ไชย 

9 ติดตั้งซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ และสมเด็จ
พระราชินีนาถฯ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
จิตส านึกรักชาติและ
สถาบันฯ ให๎เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีได๎ใน
สังคม 

ติดตั้งซ๎ุมขนาด 
3.50x6.00 ม.พร๎อม
อุปกรณ์ ภายในเขต

เทศบาล  

- 500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

- - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปลูกฝังให๎เกิดความ
รักและเทิดทูน
สถาบันฯท่ีเป็นศูนย์
รวมของคนไทย
อยํางยั่งยืน 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

10 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
อปพร.ให๎ปฏิบัติงานได๎
ถูกต๎อง 

อปพร.ของเทศบาล 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

พัฒนาศักยภาพของ
อปพร.ให๎ปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.0๒                                                                                                              
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   

เทศบาลต าบลบ๎านโคก 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 7 การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยใน ชวีิต ทรัพย์สินและความมั่นคง  
        

 

๔.๔ แผนงานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 2565 
(บาท) (บาท) 

11 โครงการฝึกซ้อมแผน
ดบัเพลิงในสถาน
ประกอบการ 

เพื่อให้ความรู้และเกดิ
ความปลอดภัยจากเหตุ
อัคคภีัยในสถาน
ประกอบการ 

สถานประกอบการและ
ประชาชน 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

ด าเนนิการ 
ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีความรู้และ
เกิดความปลอดภัยจาก
เหตุอคัคภีัย 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

12 โครงการฝึกซ้อมแผน
ดบัเพลิงในสถานศกึษา 

เพื่อให้ความรู้และเกดิ
ความปลอดภัยจากเหตุ
อัคคภีัยในสถาน
สถานศึกษา 

สถานศึกษาและ
ประชาชน 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

ด าเนนิการ 
ร้อยละ 
100 

นกัเรียนและประชาชน
มีความรู้และเกิดความ
ปลอดภัยจากเหตุ
อัคคภีัย 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

13 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวนัอาสาสมัครปอ้งกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
และพัฒนาศกัยภาพของ 
อปพร.ใหป้ฏบิตัิงานไดด้ ี

อปพร.ของเทศบาล 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนนิการ 
ร้อยละ 
100 

เพิ่มขวัญก าลังใจและ
พัฒนาศกัยภาพของ
อปพร.ใหป้ฏบิตัิงานมี
ประสทิธภิาพ 

ส้านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และความมั่นคง 
๔.4 แผนงานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

14 
 

จดัซ้ือกล๎องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขําย 
แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร 

เพื่อใช๎ในการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
เขตเทศบาล 

จัดซ้ือกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขําย 
แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
จ านวน 20 ตัว ตามคุณลักษณะพื้นฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
1.ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงชุมชนบ้านโคก 
2.ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงชุมชนบ้านโสกนาดี 

- - - 640,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานป้องกันฯ 
 

 

15 
 

จัดซ้ือกล๎องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขําย 
แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร 

เพื่อใช๎ในการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ส านักงาน
เทศบาล 

จัดซ้ือกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขําย 
แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
จ านวน 8 ตัว ตามคุณลักษณะพื้นฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

- - - 256,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน 

งานป้องกันฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 5 การพัฒนาเกษตรอยาํงยั่งยนื                                           

       ๕. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากจังหวัด ประเทศอนภุมูิภาคลุ่มน้ าโขง   

๕.๑ แผนงานเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า และการกระจายน้ าเพื่อการเกษตร 
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการขุดสระน้ าหนอง

หญ๎าม๎า  
หมู่ที่ 7 บา้นโคก 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร 

ขุดสระกว๎าง 118 ม. ยาว 
168 ม. ลึก 3 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไมํน๎อยกวาํ 
59,472 ลบ.ม. พร๎อม
กํอสร๎างทางเข๎า – ออก  ( 2 
แหํง ) 

- 2,500,000 
(เทศบาล) 

- - - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีน้ าไว๎ใช๎
ในการเกษตร 
ได๎ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 

                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากจังหวัด ประเทศอนภุมูิภาคลุ่มน้ าโขง   

๕.๒ แผนงานปรับปรุงและจัดการส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 
        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   รับผิดชอบหลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ

ขจัดมลพิษ พรอ๎มอาคาร 
เพื่อก าจัดขยะใหถ๎ูกหลกั
สุขาภิบาล 

เตาเผาขยะ 1 แหํง  3,000,000 
(เทศบาล) 

3,000,000 
(เทศบาล) 

- - 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ลดมลพิษและ 
ไมํท าลาย
สิ่งแวดล๎อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

        

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

 

                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนภุูมิภาคลุํมน้ าโขง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 7 การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                            

๕. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากจังหวัด ประเทศอนภุมูิภาคลุ่มน้ าโขง   
 ๕.๓ แผนงานส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานภูมิภาค 

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการสํงเสริมผลผลิต

การเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) สูํภูมภิาคลุํมน้ า
โขง 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีอาชพี
และเพิ่มรายได ๎

กลุํมอาชีพ 
ทั้ง ๖ ชุมชน 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ผลิตภัณฑ์ได๎รับ
มาตรฐานระดับ
ภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

ส้านักปลัดฯ 
 

        

 
   

        

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City)   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
 ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

        ๖.๑ แผนงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

  

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงานที ่

รับผิดชอบ
หลัก        

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 2565   

1 โครงการปรับปรุงข๎อมูล
แผนที่ภาษแีละ ทะเบยีน
ทรัพย์สิน  

เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สินให๎
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

ภายในเขตเทศบาล 5,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให๎
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

กองคลัง 

2 คําช าระหนี้เงินกู๎และ
ดอกเบี้ย 

เพื่อช าระหนี้เงินกู๎พร๎อม
ดอกเบี้ย กสท.ตามสัญญา 
เลขที่ 1130/137/2555 
และเลขที่ 
1148/155/2555 
 

ช าระเงินกู๎และดอกเบีย้ 1,560,280 
(เทศบาล) 

1,560,280 
(เทศบาล) 

1,560,280 
(เทศบาล) 

1,560,280 
(เทศบาล) 

1,560,280 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ช าระหนี้เงินกู๎พร๎อม
ดอกเบี้ย กสท. ตาม
สัญญา  -เลขที่ 
1130/137/2555
และ -เลขที่
1148/155/2555 
 

ส้านักปลัดฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City)   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล  

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๑ แผนงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
3 คําบ ารุงสมาคมสันนิบาต

เทศบาล 
แหํงประเทศไทยและ
คําธรรมเนียม 

เพื่อเป็นคําบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทยและ
คําธรรมเนียม 

สมาคมสันนิบาต 
แหํงประเทศไทย 

32,000 
(เทศบาล) 

32,000 
(เทศบาล) 

32,000 
(เทศบาล) 

32,000 
(เทศบาล) 

32,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เป็นคําบ ารุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหํง
ประเทศไทยและ
คําธรรมเนียม 

ส้านักปลัดฯ 
 

4 คําสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อเป็นคําสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

พนักงานและลูกจ๎างเทศบาล 339,300 
(เทศบาล) 

339,300 
(เทศบาล) 

339,300 
(เทศบาล) 

339,300 
(เทศบาล) 

339,300 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส้านักปลัดฯ 
 

5 เงินส ารองจําย เพื่อเป็นคํากรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชน 

ภายในเขตเทศบาล 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เป็นคําใช๎จํายใน
กรณีที่จ าเป็น 
ฉุกเฉินหรือเกิดสา
ธารณภัยตาํงๆ 

ส้านักปลัดฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City)   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที ่8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล  

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๑ แผนงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
6 เงินชํวยพิเศษ เพื่อเป็นคําชํวยเหลือ 

คําท าศพพนักงาน ลูกจา๎ง
เทศบาลที่เสียชีวิตในระหวําง
ปฏิบัติราชการ 

พนักงาน 
และ 

ลูกจ๎างเทศบาล 

2,000 
(เทศบาล) 

2,000 
(เทศบาล) 

2,000 
(เทศบาล) 

2,000 
(เทศบาล) 

2,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเงินชํวยเหลือคํา
ท าศพพนักงาน 
ลูกจ๎างเทศบาล 
ที่เสียชีวิตใน
ระหวํางปฏิบัติ
ราชการ 

ส้านักปลัดฯ 
 

7 คําใช๎จํายในการศึกษาตํอ
ของพนักงานเทศบาล 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การศึกษาตํอของผู๎บริหาร
ข๎าราชการและพนกังาน
เทศบาล 

พนักงาน 
และ 

ลูกจ๎างเทศบาล 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เป็นคําใช๎จํายใน
การศึกษาตํอของ
ผู๎บริหาร 
ข๎าราชการและ
พนักงานเทศบาล 

ส้านักปลัดฯ 
 

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา๎ราชการสํวน
ท๎องถิ่น (กบท.) 

เพื่อเป็นคําสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการ
สํวนท๎องถิ่น 

กองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญขา๎ราชการ 

สํวนท๎องถิ่น 

600,000 
 (เทศบาล) 

600,000 
 (เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
 (เทศบาล) 

600,000 
 (เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น 

ส้านักปลัดฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City)     
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๑ แผนงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
9 เงินคําบ ารุงสันนิบาต

เทศบาลแหํงประเทศไทย 
เพื่อเป็นคําบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแหํงประเทศไทย 

สันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศ
ไทย 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีคําบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแหํง
ประเทศไทย 

ส้านักปลัดฯ 
กองคลัง 

 
10 ส ารองจําย เพื่อเป็นเงินส ารองจํายกรณี

ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 

ส านักงานเทศบาล 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเงินส ารองจําย
กรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 

11 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

กองทุนเงินทดแทน 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

ส้านักปลัดฯ 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City)     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
   ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

    ๖.๑ แผนงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธแ์ละสร๎าง
จิตส านึกในการช าระภาษี
และคําธรรมเนียมตํางๆ 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และสร๎างจิตส านึก 
ให๎ประชาชนช าระภาษ ี

ส านักงานเทศบาล 5,000 
(เทศบาล) 

 

5,000 
(เทศบาล) 

 

5,000 
(เทศบาล) 

 

5,000 
(เทศบาล) 

 

5,000 
(เทศบาล) 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมาช าระ
ภาษีตามเวลาที่
ก าหนด 

กองคลัง 
 

13 จัดซื้อตู๎เหล็ก แบบ 2 
บาน 

ใช๎เก็บแฟูมงาน เอกสาร
ตํางๆ 

ตู๎เหล็ก แบบ 2 บานเปิด มี
(มอก.)เหล็กหนาไมํน๎อยกวํา 
0.7 ม.ม. 

  15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

 2 ตู๎ มีตู๎ไว๎เก็บแฟูมงาน 
เอกสารตํางๆ
เพียงพอ 

กองคลัง 
 

14 คําจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโขํง ส าหรับใช๎
ในโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อสูบน้ ารดต๎นไม๎ ภายใน
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาล 
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอย
โขํง สามารถสูบน้ าได๎ไมํน๎อย
กวํา450  ลิตร/วินาท ีที่
ความสูง 17 ม.ขนาดมอเตอร์
ไมํน๎อยกวาํ 1 แรงม๎า 

 20,000 
(เทศบาล) 

 

   ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

สูบน้ ารดต๎นไม๎
ภายใน
สวนสาธารณะได๎
ทั่วถึง 
 

ส้านักปลัดฯ 
 



๑๑๙ 
 

                                                                                                                                                                                           แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที ่8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๑ แผนงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
15 
 

เงินคําใช๎จํายในการ
จัดการจราจรในเขต
เทศบาล 

เพื่อจัดการจราจรในเขต
เทศบาล  
 

ภายในเขตเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

กองช่าง 
ส้านักปลัดฯ 

 
 

16 เงินคําสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น  

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 

กองทุนประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ
ระดับท๎องถิ่น 

ส้านักปลัดฯ 
กอง

สาธารณสุขฯ 

17 คําจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อสูบน้ าให๎เกษตรกร
ภายในเขตเทศบาล 
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 500,000 
(เทศบาล) 

 

   ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

สูบน้ าใช๎ใน
การเกษตรกรรม 
ได๎ทั่วถึง 

ส้านักปลัดฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 



๑๒๐ 
 

                                                                                                                                                                                           แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที ่8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๑ แผนงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
18 
 

คําใช๎จํายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง
ท๎องถิ่น 

เพื่อเตรียมความพร๎อมใน
จัดการการเลือกตั้ง  
 

ภายในเขตเทศบาล - 300,000 
(เทศบาล) 

 

400,000 
(เทศบาล) 

 

400,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนมาใช๎
สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
มากขึ้น 
 

ส้านักปลัดฯ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  

เทศบาลต าบลบ๎านโคก  
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๒ แผนงานพัฒนาบุคลากรและการจดัการองค์ความรู้ 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการฝึกอบรมผ๎ูบริหาร

ท๎องถิ่นและสมาชิกสภา
เทศบาล 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการบริหารงาน 
ให๎มีประสิทธิภาพ 

ผู๎บริหารและสมาชกิสภา
เทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

บริหารจัดการได๎
ถูกต๎องตามหลัก
ธรรมา 
ภิบาล 

ส้านักปลัดฯ 

2 โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาพัฒนาบุคลากรตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

เพื่อเพิ่มความรู๎และศักยภาพ
ให๎แกํบุคลากร 

คณะผู๎บริหาร พนักงาน 
ลูกจ๎างเทศบาล 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

บุคลากรมี
ศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

            
3 โครงการฝึกอบรมพนักงาน 

ลูกจ๎าง และสมาชิกสภา
เทศบาล 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อเพิ่มความรู๎และศักยภาพ
ให๎แกํบุคลากร 

พนักงานและลูกจ๎างเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 
                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  

เทศบาลต าบลบ๎านโคก  
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๒ แผนงานพัฒนาบุคลากรและการจดัการองค์ความรู้ 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
4 โครงการปรับปรุงอัตรา

บุคลากรให๎บริหารจัดการ
สนองตอบความต๎องการของ
ประชาชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให๎บุคลากรในการท างานได๎
ตอบสนองความต๎องการ 
ของประชาชนในท๎องถิ่น 

บุคลากรของเทศบาล 20,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

บุคลากรมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

5 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกํพนักงาน , ลูกจ๎าง
เทศบาล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรเทศบาล 

พนักงานและลูกจ๎างเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

บุคลากรมีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๒ แผนงานพัฒนาบุคลากรและการจดัการองค์ความรู้ 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๒๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
6 โครงการพนักงานตัวอยําง เพื่อประเมินการปฏิบัติ

หน๎าที่ของพนักงาน 
พนักงานเทศบาลดีเดํน 5,000 

(เทศบาล) 
5,000 

(เทศบาล) 
5,000 

(เทศบาล) 
5,000 

(เทศบาล) 
5,000 

(เทศบาล) 
ด าเนินการ 
ร๎อยละ 80 

เป็นก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

ส้านักปลัดฯ 

        

 
   7 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ

รํวม  
( OneStop Service ) 

เพื่อให๎ประชาชนที่มารับ
บริการได๎รับความ
สะดวกสบาย 

1 ศูนย ์ 50,000 
(เทศบาล) 

- - 
 

- 
 

- 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎รับความสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

            
8 โครงการปรับปรุงและจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ในห๎องประธานสภา
เทศบาล 
 

เพื่อใช๎เป็นที่ท างาน
ประธานสภาเทศบาลและ
ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาล 

ปรับปรุงห๎องขนาดกวา๎ง 4 
ม. ยาว 4 ม. สูง 3 ม. หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไมํน๎อยกวาํ 
16 ตร.ม. 

50,000 
(เทศบาล) 

- - 
 

- 
 

- 
 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประธานสภา
เทศบาลและ
สมาชิกสภา
เทศบาลมีห๎อง
ท างานที่จัดเป็น
สัดสํวน 

กองช่าง 

            
 

 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๓ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการพัฒนาทักษะและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน ์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และทักษะการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 

ส านักงานเทศบาล 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลัดฯ 

2 จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ ส าหรับเป็นคําจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ใช๎ในการ
ให๎บริการประชาชนในด๎าน
ตํางๆ 
 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล 

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 60,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีคอมพิวเตอร์
ให๎บริการ 
พร๎อมใช๎งานและ
ทันสมัย 

ส้านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ส าหรับเป็นคําจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่และ
บริการประชาชน 

เครื่องพิมพ์ 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 10,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

 ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเครื่องพิมพ์
ให๎บริการ 
ปฏิบัติงาน 
พร๎อมใช๎งานและ
ทันสมัย 

ส้านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๓ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์(Note 

Book) 

ส าหรับเป็นคําจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์(Note Book)
ใช๎ในการให๎บริการประชาชน
ในด๎านตํางๆ 
 

คอมพิวเตอร์(Note Book)  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 23,000 
(เทศบาล) 

23,000 
(เทศบาล) 

23,000 
(เทศบาล) 

23,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีคอมพิวเตอร์
ให๎บริการ 
พร๎อมใช๎งานและ
ทันสมัย 

ส้านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) 

เทศบาลต าบลบ๎านโคก  
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 
  

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     
๑ โครงการสร๎างองค์กรภาค

ประชาชนให๎มีความเข๎มแข็ง 
เพื่อให๎องค์กรภาคประชาชน
มีความเข๎มแข็งและมีสํวน
รํวม 
ทางการเมือง 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎เข๎ามามีสํวนรํวม
และมีบทบาทใน
การ 
พัฒนาท๎องถิ่น 

ส้านักปลัดฯ 

๒ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  เพื่อให๎บริการและเยี่ยมเยอืน
ประชาชนโดยออกหนํวย
เคลื่อนที่ตามชุมชนตํางๆ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชนได๎รับ
ได๎รับบริการจาก
เทศบาลทั่วถึงมาก
ขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๓ โครงการประชาธิปไตย  เพื่อสร๎างความเข๎าใจในอยูํ
รํวมกันภายใต๎ระบอบ
ประชาธิปไตยใหแ๎กํ
ประชาชนทราบ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

เข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่ของตนอง 
ภายใต๎ระบอบ
ประชาธิปไตยมาก
ขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 

 

 
                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    

เทศบาลต าบลบ๎านโคก  
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก         256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๔ โครงการจัดเก็บข๎อมูล

พื้นฐาน 
 ( เพื่อจัดท าแผนชุมชน , 
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ) 

เพื่อน าข๎อมูลไปใช ๎
ในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

ทุกครัวเรือน 
ในเขตเทศบาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ได๎ข๎อมูลพื้นฐาน 
ของครัวเรือน 
ในเขตเทศบาล 
ที่เป็นปัจจุบัน 

ส้านักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์

ฯ) 

๕ ออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุม
การจัดระเบียบชุมชน  

เพื่อความเป็นระบบและ
ระเบียบสังคมในท๎องถิ่น 

เทศบัญญัติ 1 ฉบับ 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเทศบัญญัติ 
จัดระเบียบชุมชน 
ให๎ดีมากยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์

ฯ) 
๖ โครงการประชาสัมพันธ์

เผยแพรํความรู๎เกี่ยวกบัการ
เลือกตั้ง 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย
การเลือกตั้ง 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีความรู๎ความ
เข๎าใจในกฎหมาย 
การเลือกตั้ง 
มากยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๗ โครงการประชาพิจารณ์ เพื่อให๎การประชาพิจารณ์ใน
การท าโครงการตํางๆเป็นไป
โดยความยุติธรรม 

มีการจัดท าโครงการที่
เกี่ยวกบัผลได๎-ผลเสียใน

ชุมชน 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีสํวนรํวมในการ 
ท าโครงการ 
ของท๎องถิ่น 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 



๑๒๘ 

 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลกัธรรมาภิบาล    

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  

 
 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

  

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     
๘ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อน าข๎อมูลมาจัดท าและ

ปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
ให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของประชาชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีแผนพัฒนาปรับปรุง 
ให๎สอดคล๎อง 
กับความต๎องการ 
ของประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

ส้านักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์

ฯ) 

9 จัดซื้อเต็นท์ เพื่อจัดซื้อเต็นท์โค๎งพร๎อม
อุปกรณ์ ไว๎ใช๎ในกิจกรรม
ของเทศบาลและบริการ
ประชาชน 

เต็นท์โค๎งพร๎อมอุปกรณ์  200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเต็นท์โค๎งและ
อุปกรณ์ ไว๎ใช๎ใน
กิจกรรมของเทศบาล
พร๎อมบริการ
ประชาชน 

ส้านักปลัดฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     

10 โครงการสํงเสริมให๎
ประชาชนและองค์กรเอกชน
เข๎ามามีบทบาทเป็น
คณะกรรมการในหนํวยงาน
ราชการ 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีบทบาท 
ในการพัฒนาท๎องถิ่น 

6 ชุมชน 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชน 
มีบทบาท 
ในการพัฒนา 
มากยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๑1 โครงการสํงเสริม
กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัต ิ
ตามแผนพัฒนา
ประชาธิปไตยของชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100                                                                                                                                             

มีความรู๎เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 
มากยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๑2 โครงการปรับปรุงบริเวณ
ส านักงาน 

เพื่อสร๎างบรรยากาศ 
ในส านักงานให๎นําอยู ํ

ภายในส านกังานเทศบาล 50,000 
(เทศบาล) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ด าเนินการ 
 ร๎อยละ 100 

สร๎างบรรยากาศใน
การท างานให๎ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 
 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ หนํวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 
  

        256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     

13 จัดซื้อโต๏ะพับอเนกประสงค์ เพื่อจัดซื้อโต๏ะพับ
อเนกประสงค์ในการ
ให๎บริการประชาชนและใช๎
งานในกิจกรรมของเทศบาล 

โต๏ะพับอเนกประสงค์  40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

 ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ประชาชน 
มีบทบาท 
ในการพัฒนา 
มากยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 

๑4 จัดซื้อโพเดียมแทํนกลาํว
รายงาน( Podium 
Stand ) 

เพื่อใชก๎ารปฏบิัติงานพิธี
ตํางๆของเทศบาล 
 

โพเดียมแทํนกลาํวรายงาน( 
Podium Stand ) 

  70,000 
(เทศบาล) 

70,000 
(เทศบาล) 

 ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100                                                                                                                                             

มีโพเดียมแทํน
กลําวรายงาน( 
Podium Stand 
)ไว๎ใช๎งาน 

ส้านักปลัดฯ 

๑5 จัดซื้อโต๏ะส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะใช๎ปฏบิัติงาน
ของเจ๎าหน๎าที ่
ในส านักงาน 

โต๏ะส านักงาน   30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

- 
 

ด าเนินการ 
 ร๎อยละ 100 

มีโต๏ะส านักงาน
เพียงพอในการใช๎
งาน 

ส้านักปลัดฯ 

16 จัดซื้อเก๎าอี้ส านกังาน เพื่อจัดซื้อเก๎าอี้ใช๎ปฏิบัติงาน
ของเจ๎าหน๎าที ่
ในส านักงาน 

เก๎าอี้ส านักงาน   20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

 ด าเนินการ 
 ร๎อยละ 100 

มีเก๎าอี้ส านักงาน
เพียงพอในการใช๎
งาน 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓๑ 
 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก         256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

17 จัดซื้อชุดเครื่องโปรเจคเตอร์
มัลติมีเดีย 
พร๎อมจอแสดงผล 

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่อง
โปรเจคเตอร์มัลติมีเดียติดต้ัง
ในห๎องประชุมเพื่อให๎บริการ 

ชุดเครื่องโปรเจคเตอร์
มัลติมีเดียพร๎อมจอแสดงผล 

  100,000 
(เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีชุดเครื่อง
โปรเจคเตอร์
มัลติมีเดียไว๎ใช๎งาน
บริการ 

ส้านักปลัดฯ 
 

18 จัดซื้อชุดเครือ่งเสียง เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
ติดต้ังในห๎องประชุมเพื่อให๎
บริการ 

ชุดเครื่องเสียง   100,000 
(เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีชุดเครื่องเสียงไว๎
ใช๎งานบริการ 

ส้านักปลัดฯ 

19 จัดซื้อโต๏ะพับ 
ฟอเมก๎าขาสวิง 

เพื่อจัดซื้อโต๏ะพับ 
ฟอเมก๎าขาสวิง ไว๎ใช๎ใน
กิจกรรมของเทศบาลและ
บริการประชาชน 

โต๏ะพับฟอเมก๎าขาสวิง   90,000 
(เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีโต๏ะพับฟอเมก๎า
ขาสวิง ไว๎ใช๎ใน
กิจกรรมของ
เทศบาลพร๎อม
บริการประชาชน 

ส้านักปลัดฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก         256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

20 จัดซื้อรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 
 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 
(ความจุน้ าไม่น้อยกว่า 
12,000 ล.) ไว๎บรกิาร
ชุมชน 

รถบรรทุก 
น้ าอเนกประสงค์ 

(ความจุน้ าไม่น้อยกว่า 
12,000 ล.) 

  4,500,000 
(เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 
ไว๎ใช๎บริการ
ประชาชน 

ส้านักปลัดฯ 
 
 

21 จัดซื้อเก๎าอี้บุนวม เพื่อจัดซื้อเก๎าอี้บุนวมไว๎ใช๎ใน
กิจกรรมของเทศบาลและ
บริการประชาชน 

เก๎าอี้บุนวม  90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเก๎าอี้บุนวมไว๎ใช๎
ในกิจกรรมของ
เทศบาลและ
บริการประชาชน 

ส้านักปลัดฯ 
 

22 จัดซื้อเครื่องโทรสาร(FAX) เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร
(FAX) ไว๎ใช๎ในกิจกรรมของ
เทศบาลและบริการ
ประชาชน 

เครื่องโทรสาร(FAX) 
แบบใช๎กระดาษธรรมดา 
สํงเอกสารได๎ครังละ 20 

แผํน 

 18,000 
(เทศบาล) 

18,000 
(เทศบาล) 

18,000 
(เทศบาล) 

 ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีเครื่องโทรสาร
(FAX) ไว๎ใช๎ใน
กิจกรรมของ
เทศบาลและ
บริการประชาชน 

ส้านักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก         256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

23 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์  
(SmartCard Reader) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์  
(SmartCard Reader) 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์  
(SmartCard Reader) 

 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

 ด าเนินการ 
ร้อยละ 100 

มีอุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์  
(SmartCard 
Reader) เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

ส้านักปลัดฯ 
 

24 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เพื่อใช้ในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประโยชน์อ่ืนๆในการ
ให้บริการประชาชน 

รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด  1  ตัน ขับเคลื่อน 
2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี. 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 

 957,000 
(เทศบาล) 

957,000 
(เทศบาล) 

  1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ส้านักปลัดฯ 
 

25 ก่อสร้างซุ้มเฉลมิพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึก
รักชาติและสถาบันฯ ให้เกิด
ความสมัครสมานสามัคคีได้
ในสังคม 

ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติขนาด 
กว้าง 9.9 เมตร สูง 6.42 
เมตร พร้อมติดต้ังกรอบรูป
ไฟเบอร์กลาส 

 500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร้อยละ 100 

ปลูกฝังให้เกิดความ
รักและเทิดทูนสถาบัน
ฯที่ 
เป็นศูนย์รวมของ 
คนไทยอย่างยั่งยืน 

ส้านักปลัดฯ 
 

 
 
 
 



๑๓๔ 

 

                                                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพดา๎นการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

       ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
        ๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก         256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 (KPI)   
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

26 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)  

เพื่อจัดซื้อโทรทศัน์ 
แอล อี ดี (LED TV)
เพื่อใช้ในการจดั
กิจกรรมและใหบ้รกิาร
ประชาชน 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) ระดบัความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 

 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

 ด าเนนิการ 
ร้อยละ 
100 

มีโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV)เพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม
และให้บริการ
ประชาชน 

ส้านักปลัดฯ 
 

27 จัดซื้อรถยนตน์ั่ง
ส่วนกลาง 

เพื่อใช้ในการเดนิทาง
ไปปฏบิตัิราชการของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประโยชนอ์ืน่ๆในการ
ให้บริการประชาชน 

รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตร
กระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 

ซีซ ี

  850,000 
(เทศบาล) 

  รถนั่ง
ส่วนกลาง 

1 คัน 

เพิ่มประสทิธภิาพใน
การเดนิทางไป
ปฏบิตัิราชการของ
เจ้าหน้าที่เทศบาล
และประโยชนอ์ืน่ๆ
ในการใหบ้รกิาร
ประชาชน 

ส้านักปลัดฯ 

28 จัดซื้อเครื่องเสียงตดิตั้ง
ในหอ้งประชุมสภา
เทศบาล 
 

เพื่อทดแทนเครือ่งเสียง
ชุดเก่าที่ใช้มานาน 
หลายป ี
 

-ไมค์ประธานสภาฯ 1 ตัว 
-ไมค์ผู้ร่วมประชุม 20 ตัว 
-ชุดเครื่องขยาย 1 ตัว 
-ล าโพง 5 ตัว พร้อม
อุปกรณต์ดิตั้ง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- 135,000 
(เทศบาล) 

 

135,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- 
 

ด าเนนิการ 
ร้อยละ 
100 

ทดแทนเครื่องเสียง
ชุดเก่า และให้เกดิ
ความทันสมัย 
มากขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓๕ 

 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
  ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
29 กํอสร๎างซุ๎มเฉลิม

พระเกียรติ ทางเข๎า
หมูํท่ี 2 บ๎านโสกนา
ดี 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
จิตส านึกรักชาติ
และสถาบันฯ 
ให๎เกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีได๎ใน
สังคม 

ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติขนาด กว๎าง 9.9 เมตร สูง 
6.42 เมตร พร๎อมติดตั้งกรอบรูปไฟเบอร์กลาส 

  500,000 
(เทศบาล) 

  ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

ปลูกฝังให๎เกิด
ความรักและ
เทิดทูนสถาบัน
ฯท่ี 
เป็นศูนย์รวม
ของ 
คนไทยอยําง
ยั่งยืน 

ส านักปลัดฯ 
 

30 
 

จัดซ้ือรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6ล๎อ 
6ตัน แบบบรรทุก
น้ า งาน
สวนสาธารณะ 

เพื่อใช๎ในการรด
น้ าต๎นไม๎ 
สวนหยํอม 
บริการน้ า และ
ระงับอัคคีภัย 
 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6ล๎อ 6ตัน หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมํน๎อยกวํา 170 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน รายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 
1.บรรทุกน้ าได๎ไมํน๎อยกวํา 6,000 ลิตร 
2.น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไมํต่ ากวํา 
12,000 กิโลกรัม 
3.พร๎อมปั๊มน้ าและอุปกรณ์ 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - 
 

2,500,000 2,500,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 100 

มีรถบรรทุกน้ า
ส าหรับใช๎ใน
งาน
สวนสาธารณะ
และงานอื่นๆ 
 

กองช่าง 
งานป้องกันฯ 

 
 

 

 

 

 



๑๓๖ 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
  ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
31 กํอสร๎างอาคาร

เอนกประสงค์เทศบาล
ต าบลบ๎านโคก 

เพื่อใช๎ในการ
จัดกิจกรรม
ตํางๆของ
เทศบาล 

กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลต าบล
บ๎านโคก ขนาดกว๎าง 20.00เมตร ยาว 30.00
เมตร สูง 6.00เมตร หรือมีพื้นท่ีใช๎สอยไมํน๎อย
กวํา600.00ตารางเมตร(ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 1,800,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

มีอาคาร
เอนกประสงค์ใช๎ใน
การจัดกิจกรรม
ตํางๆของเทศบาล 

กองช่าง 
 
 

 
32 

 
ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลหลัง
เกํา หมูํท่ี 8 บ๎านโคก
สงํา 

เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ี
ท างานของ
เจ๎าหน๎าท่ี
เทศบาล 
 

ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลหลังเกํา ขนาด 
17.00เมตร ยาว 20.00เมตร สูง 3.20เมตร และ
ก๎องน้ าด๎านหลังอาคาร ขนาดกวา๎ง 5.00เมตร ยาว 
6.00เมตร รายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 
1.งานโครงสร๎างเหล็กหลังคา 
2.งานหลังคาแผํนเหล็กรีดลอน(เคลือบสี) 
3.งานฝูาเพดานภายนอกและภายในอาคาร 
4.งานผนังอาคาร/ประตู-หน๎าตําง 
5.งานไฟฟูาและอุปกรณ์ไฟฟูา 
6.งานระบบปรับอากาศ 
7.งานห๎องน้ าและสุขภัณฑ์ 
8.งานอื่นๆเพื่อให๎ครบถ๎วนใช๎งานอาคารได๎ 
 (ตามแบบแปลนฯ) 

- - 
 

- 900,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

มีอาคารส าหรับใช๎
เป็นท่ีท างานของ
เทศบาล 

กองช่าง 
 
 

 

 

 

 



๑๓๗ 

 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)    
                                                                                                                    เทศบาลต าบลบา๎นโคก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Convention,Exhibitions : MICE City 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ที่ 8 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
  ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

๖.๔ แผนงานพัฒนาการบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

  
  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 2565 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
33 กํอสร๎างอาคาร

เอนกประสงค์ 
สวนสาธารณะ
ห๎อยกอย หมูํท่ี 2 
บ๎านโสกนาดี 

เพื่อใช๎ในการ
จัดกิจกรรม
ตํางๆของ
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะห๎อย
กอย  ขนาดกว๎าง 20.00เมตร ยาว 30.00เมตร 
สูง 6.00เมตร หรือมีพื้นท่ีใช๎สอยไมํน๎อยกวํา
600.00ตารางเมตร(ตามแบบแปลนฯ) 

- - - 1,800,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

มีอาคาร
เอนกประสงค์ใช๎
ในการจัด
กิจกรรมตํางๆ
ของหมูํบ๎าน 

กองช่าง 
*ต้องขออนุญาต
เจ้าของท่ีดินใน
ดารด้าเนินการ 

 
 

34 จัดซ้ือรถยนต์
ตรวจการณ์ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไมํต่ ากวํา 
2,000 ซีซีหรือ
ก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไมํต่ ากวํา 
110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล 
แบบขับเคลื่อน 2 
ล๎อ 

เพื่อระงับเหตุ
และชํวยเหลือ
ประชาชนใน
พื้นท่ี 

รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ ากวํา 
2,000 ซีซีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไมํต่ ากวํา 
110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียด
คุณลักษณะดังน้ี 
1.เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู(เข๎า-ออก) 
2.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง 
และปูองกันสนิม 
3.มีเครื่องอ านวยความสะดวกมาตรฐาน คือ 
เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐาน
โรงงาน 
4.ความสูงใต๎ท๎องรถ(ระยะต่ าสุดถึงพื้น)ไมํน๎อย
กวํา 180 มิลลิเมตร  
5.โครงสร๎างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน 
6.มีประตูด๎านหลัง 

- - - 1,359,000 - ด าเนินการ 
ร๎อยละ 
100 

มีรถยนต์ตรวจ
การณ์ ระงับเหตุ
และชํวยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ส้านักปลัด 

 



๑๓๘ 

 

                                                                                                                                                                                                                                           แบบ ผ.02/1                                                                                                              
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด.ท่ี ๒ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง 
๑.๑ แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ หน่วยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)   
รับผิดชอบ 

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนหลัง
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชย  
หมู่ที่ 8บ้านโคกสง่า 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,367 
ม. หนา 0.04 ม. หรือเป็นปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 6,820 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

- - 
 

- 
 

- 
 

2,270,000 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้นร้อยละ 

80 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนทางเข้า
ที่ว่าการอ าเภอ 
หมู่ที่ 8บ้านโคกสง่า 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 412 
ม. หนา 0.04 ม. หรือเป็นปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 2,472ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

- - 
 

- 
 

- 
 

1,010,000 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้นร้อยละ 

80 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

3 
 
 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนน
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8บ้านโคกสง่า  
และหมู่ที ่1,3,7บ้านโคก 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
สะดวก 

- ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 316 
ม. หนา 0.04 ม. หรือเป็นปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 1,580ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
- ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 212 
ม. หนา 0.04 ม. หรือเป็นปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 848 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

970,000 
 
 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้นร้อยละ 

80 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 

 
 
 
                                                                



๑๓๙ 
 

                                                                                                                                                                แบบ ผ.03                                                                                                             
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
ที่ 
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 
งบประมาณ 

  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
      

 
  2561 2562 2563 2564 2565  

      
 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
1 
 

แผนงานการเคหะและชุมชน คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง 

รถบรรทุกขยะขนาด 6ตัน 6 
ล๎อ ปริมาตรกระบอกสบูไมํต่ า
กวํา 6,000 ซีซีแบบอัดท๎าย 

- - - 2,400,000 
(เทศบาล) 

 

2,400,000 
(เทศบาล) 

 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

เต็นท์โค๎ง พร๎อมอุปกรณ์  - 200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

- 
 

ส้านักปลัดฯ 
 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

โต๏ะพับอเนกประสงค์  - 40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

- 
 

ส้านักปลัดฯ 
 

4 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

โพเดียมแทํนกลาํวรายงาน      ( 
Podium Stand )  

- - 
 

70,000 
(เทศบาล) 

70,000 
(เทศบาล) 

- 
 

กองช่าง 
 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- 10,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

- ส้านักปลัดฯ 
 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติ  500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

  ส้านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 

 
 



๑๔๐ 
 

                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.03                                                                                                             
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
ที่ 
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 
งบประมาณ 

  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
      

 
  2561 2562 2563 2564 2565  

      
 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
7 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

60,000 
(เทศบาล) 

ส้านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
  

 
       

8 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 
 
 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
(Notebook)  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- 23,000 
(เทศบาล) 

23,000 
(เทศบาล) 

23,000 
(เทศบาล) 

23,000 
(เทศบาล) 

ส้านักปลัดฯ 
 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ชุดเครื่องโปรเจคเตอร์มัลติมีเดีย
พร๎อมจอแสดงผล 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

- - ส้านักปลัดฯ 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ ชุดเครื่องขยายเสียงในห๎องประชุม
เทศบาล  

- - 150,000 
(เทศบาล) 

- - ส้านักปลัดฯ 
 

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ ชุดเครื่องขยายเสียงในห๎องประชุม
สภา  

- 135,000 
(เทศบาล) 

135,000 
(เทศบาล) 

- - ส้านักปลัดฯ 

 
 

 

 

 

 
 

 



๑๔๑ 
 

                                                                                                                                                                                                                      แบบ ผ.03                                                                                                             
บัญชีครภุัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
ที่ 
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 
งบประมาณ 

  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
      

 
  2561 2562 2563 2564 2565  

      
 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
12 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะพับฟอเมก๎าขาสวิง  - - 90,000 

(เทศบาล) 
- - ส้านักปลัดฯ 

 
13 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

เก๎าอี้บุนวม - 90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

- - ส้านักปลัดฯ 
 

 
14 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป คําครุภัณฑ์ 
 
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

เครื่องโทรสาร(FAX) 
แบบใช๎กระดาษธรรมดา 
สํงเอกสารได๎ครังละ 20 แผํน 

- 18,000 
(เทศบาล) 

18,000 
(เทศบาล) 

18,000 
(เทศบาล) 

- ส้านักปลัดฯ 
 
 

 
15 

 
 

แผนงานการเคหะและชุมชน คําครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

 

รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
(ความจุน้ าไม่น้อยกว่า 12,000 
ล.)  

- - 4,500,000 
(เทศบาล) 

- - ส้านักปลัดฯ 
 

16 แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร๎อย 

คําครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด  6  ตัน  6 ล๎อ แบบ
บรรทุกน้ าอเนกประสงค์จุน้ าได๎ไมํ
น๎อยกวํา  6,000  ลิตร 

- 2,190,000 
(เทศบาล) 

2,190,000 
(เทศบาล) 

- - ส้านักปลัดฯ 
ป้องกันฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ.03                                                                                                             
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)   
เทศบาลต าบลบ๎านโคก 

 
ที่ 
 
 

แผนงาน 
 
 

หมวด 
 
 

ประเภท 
 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 
งบประมาณ 

  

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
      

 
  2561 2562 2563 2564 2565  

      
 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
17 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

เอนกประสงค์  
(SmartCard Reader)  

- - 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

- ส้านักปลัดฯ  
และกองคลัง 

 
18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด  1  ตัน ขับเคลื่อน 2 
ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี. 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 

- 957,000 
(เทศบาล) 

957,000 
(เทศบาล) 

- - ส้านักปลัดฯ  
และกองคลัง 

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาด 40 น้ิว 

- 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

- ส้านักปลัดฯ  
 

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตร
กระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซ ี

- - 850,000 
(เทศบาล) 

- - ส้านักปลัดฯ 

รวม 60,000 4,263,000 9,263,000 2,696,000 2,483,000  

 
 
 


