
แบบ ผ. 01

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

1) ยุทธศาสตร�ที่ 1  การพัฒนาโครงสร!างพื้นฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17 4,014,540 14 1,574,900 29 5,049,960 12 7,157,600 1 2,000,000 73 19,797,000 

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 7,180,000 9 3,951,000 71 65,024,250 17 18,241,800 1 2,120,000 105 96,517,050 

รวม 24 11,194,540 23 5,525,900 100 70,074,210 29 25,399,400 2 4,120,000 178 116,314,050 

2) ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาส&งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.1  แผนงานการศึกษา 4 6,350,000 4 6,350,000 5 8,250,000 4 6,250,000 4 6,250,000 21 33,450,000 

     ๒.2  แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 8 1,015,000 7 896,925 10 1,715,000 7 810,000 7 810,000 39 5,246,925 

     ๒.3  แผนงานงบกลาง 5 3,366,000 5 3,376,000 5 3,376,000 5 3,376,000 5 3,376,000 25 16,870,000 

รวม 17 10,731,000 16 10,622,925 20 13,341,000 16 10,436,000 16 10,436,000 85 55,566,925 

3) ยุทธศาสตร�ที่ 3  การบริหารกิจการบ!านเมืองที่ดี
           ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 971,000 6 750,000 7 800,000 7 800,000 6 500,000 34 3,821,000 

     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 413,000 3 3,425,000 7 21,932,000 1 80,000 2 580,000 15 26,430,000 

รวม 10 1,384,000 9 4,175,000 14 22,732,000 8 880,000 8 1,080,000 49 30,251,000 

4) ยุทธศาสตร�ที่ 4  การวางแผนการส&งเสริมการ
              ลงทุนพาณิชยกรรมและการท&องเที่ยว
     ๔.๑  แผนงานการพาณิชย9 1 300,000 3 460,600 3 6,600,000 2 600,000 3 14,600,000 12 22,560,600 

รวม 1 300,000 3 460,600 3 6,600,000 2 600,000 3 14,600,000 12 22,560,600 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ยุทธศาสตร�
ป9 2561 ป9 2562 ป9 2563 ป9 2564 รวม 4 ป9ป9 2565



แบบ ผ. 01

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ยุทธศาสตร�
ป9 2561 ป9 2562 ป9 2563 ป9 2564 รวม 4 ป9ป9 2565

5) ยุทธศาสตร�ที่ 5  การบริหารจัดการและการ
        อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
     5.1  แผนงานสาธารณสุข 11 589,000 11 589,000 14 3,004,000 13 710,000 11 589,000 60 5,481,000 

     5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 20,000 2 2,420,000 8 126,570,000 1 20,000 1 20,000 13 129,050,000 

รวม 12 609,000 13 3,009,000 22 129,574,000 14 730,000 12 609,000 73 134,531,000 

6) ยุทธศาสตร�ที่ 6  การส&งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
          จารีตประเพณีและภูมิป<ญญาท!องถิ่น
     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 3,260,000 10 1,630,000 14 4,280,000 13 1,880,000 13 1,880,000 61 12,930,000 

รวม 11 3,260,000 10 1,630,000 14 4,280,000 13 1,880,000 13 1,880,000 61 12,930,000 

รวมทั้งสิ้น 75 27,478,540 74 25,423,425 173 246,601,210 82 39,925,400 54 32,725,000 458 372,153,575 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน�หนอง
สิม  หมู�ที่ 8

เพื่อสร�างสถานที่พักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 ปรับปรุงภูมิทัศน�จํานวน
 1 แห�ง

- - - 1,000,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานที่
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

2 จัดซื้อที่ดินเพื่อขยาย
พื้นที่สวนสาธารณะ หมู�ที่
 1

เพื่อสร�างสถานที่พักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 จัดซื้อที่ดิน จํานวน 1 
แปลง

2,000,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานที่
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

3 ถมที่ดินเพื่อขยายพื้นที่
สวนสาธารณะ หมู�ที่ 1

เพื่อสร�างสถานที่พักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 ถมที่ดิน จํานวน 1 แปลง - - 3,500,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานที่
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

4 ก�อสร�างสวนสาธารณะ 
(ส�วนขยาย) หมู�ที่ 1

เพื่อสร�างสถานที่พักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 ก�อสร�างสวนสาธารณะ 
จํานวน 1 แห�ง

- - - - 2,000,000  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานที่
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

5 ก�อสร�างลู�ป<=นจักรยาน
สวนสาธารณะดอนไฮ

เพื่อสร�างสถานที่ออก
กําลังกายให�กับประชาชน

 ก�อสร�างลู�ป<=นจักรยาน
จํานวน 1 แห�ง

- - - 1,000,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย

กองช�าง

6 ขยายทางคอนกรีตรอบ
คลองสวยน้ําใส

เพื่อสร�างสถานที่พักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 ขยายทางคอนกรีต 
จํานวน 1 แห�ง

- - - 500,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานที่
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

7 ปรับปรุงภูมิทัศน�
สวนสาธารณะดอนไฮ 
หมู�ที่ ๙

เพื่อสร�างสถานที่พักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

ปรับปรุงภูมิทัศน�รอบ
สระน้ําและรอบ
สวนสาธารณะ  จํานวน 
1 แห�ง

- - 1,000,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานที่
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

8 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนรอบเมือง 1 หมู� 1

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 295 เมตร

- - 126,260 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

9 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนจิตตา หมู�  1

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

- 38,700 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

10 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนศรีไทยอุทิศ 1 หมู�  1

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

34,240 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

11 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนศรีไทยอุทิศ 2 หมู�  1

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 125 เมตร

53,500 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

12 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนจําปาพัฒนา 1 หมู� 
 9

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 250 เมตร

- 107,500 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

13 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนสุขาภิบาล 1 - ทาง
ไปบ�านดอนตาล หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 320 เมตร

- - - 137,600 -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

14 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนสุขาภิบาล 5  ซอย 
1 หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

34,240 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

15 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเทศบาล 1  หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 400 เมตร

- - 171,200 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

16 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเทศบาล 2  หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 200 เมตร

- - 85,600 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

17 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเทศบาล 3  หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

- - 34,240 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

18 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเทศบาล 3  ซอย 1 
 หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 200 เมตร

- 86,000 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

19 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเหมะธุลิน 4   หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

- 38,700 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

20 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเดชภูมี  หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 95 เมตร

- - 40,660 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

21 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเลิงพัฒนา 2   หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 40 เมตร

17,120 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

22 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนคุณอนันต�   หมู� 8 
(ช�วง1)

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 40 เมตร

17,120 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

23 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนคุณอนันต�   หมู� 8 
(ช�วง2)

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 40 เมตร

17,120 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

24 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 2
  หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 300 เมตร

128,400 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

25 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 3
  หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 300 เมตร

128,400 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

26 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนบุตรชาติ  หมู� 9

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 500 เมตร

- - 215,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

27 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนประชาร�วมใจ 1 
และ 2 หมู�ที่ 1 (ชุมชน
บ�านใหม�)

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 200 เมตร

- 86,000 - - - 
 ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

28 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนกิมพัฒนา ช�วงที่ 2 
 หมู�ที่ 1 (ชุมชนบ�านใหม�)

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 100 เมตร

- 43,000 - - - 
 ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

29 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนสุระวิภา  หมู�ที่ 9 
(ชุมชนศรีจําปา 1)

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 580 เมตร

- 249,400 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

30 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนแพงพัฒนา  หมู�ที่ 8 
(ชุมชนหนองสิม)

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 300 เมตร

- 129,000 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

31 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนสุขาภิบาล ๔ หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า 
๑๐๕ เมตร

- - 45,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

32 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนคําลือฤทธิ์  (พูล
สวัสดิ์)  หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า ๙๕
 เมตร

- - 42,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

33 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล ๑๐ หมู�ที่
 ๙

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า   
176      เมตร

- 79,200 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

34 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
รอบสวนสาธารณะดอน
ไฮ หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า 
๑,๕๐๐ เมตร

- - 1,000,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

35 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 6 หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า   
170      เมตร

- - 85,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

36 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 7 หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า   
170      เมตร

- - 85,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

37 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา8    หมู�ที่
 8

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า   
130      เมตร

- - 65,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

38 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา9   หมู�ที่
 8

เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า   
130      เมตร

- - 65,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใช�งาน

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

39 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนรอบเมือง 1 หมู� 1

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 295 เมตร

200,600 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

40 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนทอไหม  ซอย 1  
หมู�  1

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 180 เมตร

- - 122,400 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

41 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนทอไหม  ซอย 2  
หมู�  1

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 150 เมตร

- - - 102,000 -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

42 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนศรีไทยอุทิศ หมู�  1

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 40 เมตร

- - 27,200 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

43 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนศรีไทยอุทิศ 1 หมู� 
 1

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 120 เมตร

- - - 81,600 -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

44 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนจําปาพัฒนา  หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 470 เมตร

319,600 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

45 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนจําปาพัฒนา 1 หมู� 
 9

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 250 เมตร

- - - 170,000 -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

46 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนสุขาภิบาล 1  หมู� 
 9

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 300 เมตร

- - 204,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

47 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนสุขาภิบาล 1 - ทาง
ไปบ�านดอนตาล หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 320 เมตร

217,600 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

48 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเทศบาล 1  หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 400 เมตร

- - - 272,000 -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

49 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเทศบาล 2  หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 200 เมตร

- - - 136,000 -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

50 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเทศบาล 3  หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 140 เมตร

- - - 95,200 -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

51 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเทศบาล 3  ซอย 1
  หมู�  9

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 240 เมตร

- - - 163,200 -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

52 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเหมะธุลิน 4   หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 80 เมตร

- - 54,400 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

53 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเลิงพัฒนา 3   หมู�
 8

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 400 เมตร

272,000 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

54 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเดชภูมี  หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 95 เมตร

64,600 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

55 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเลิงพัฒนา 2   หมู�
 8

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 150 เมตร

102,000 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

56 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนคุณอนันต�   หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 200 เมตร

- - 136,000 - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

57 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 
2  หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 300 เมตร

204,000 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

58 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 
3  หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 300 เมตร

204,000 - - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

59 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนประชาร�วมใจ หมู�ที่
 1  (ชุมชนบ�านใหม�)

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 175 เมตร

- 119,000 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

60 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนรอบเมือง 5 หมู�ที่ 
1 (ชุมชนเจ�าปูPทองแดง)

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500 เมตร

- 340,000 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

61 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนแพงพัฒนา หมู�ที่ 8 
(ชุมชนหนองสิม)

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 300 เมตร

- 204,000 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

62 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนจิตตา หมู�ที่ 1 
(ชุมชนบ�านใหม�)

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 80 เมตร

- 54,400 - - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

63 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนสุขาภิบาล ๔ หมู�ที่
 ๙

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า 
๑๐๓ เมตร

- - ๗๐,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

64 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนรอบเมือง ๖ หมู�ที่
 ๑

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า 
๒๕๐ เมตร

- - ๑๗๐,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

65 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนสุขาภิบาล ๗ หมู�ที่
 ๙

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า 
๑๗๐ เมตร

- - ๑๒๐,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

66 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนสุขาภิบาล ๑๐ 
หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า 
176    เมตร

- - ๑๒๐,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

67 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนสุขาภิบาล 6 หมู�ที่
 ๙

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า   
170      เมตร

- - ๑๒๐,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

68 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนรอบเมือง5 หมู�1 
(ช�วงที่ 2)

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า 
250 เมตร

- - ๑๗๕,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

69 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเลิงพัฒนา ๘ หมู�ที่
 ๘

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า 
๑๓0 เมตร

- - ๙๑,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

70 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเลิงพัฒนา ๔ ซอย
 ๒ หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า 
160 เมตร

- - ๑๑๒,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

71 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนมูลธิสาร หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า 
442 เมตร

- - ๓๐๐,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

72 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเหมะธุลิน 5 หมู�ที่
 8

เพื่อให�ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใช�อุปโภคบริโภคได�อย�าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา  
ระยะทางไม�น'อยกว�า 
240 เมตร

- - ๑๖๘,๐๐๐ - -  ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช�สอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช�
อุปโภคบริโภค

กองช�าง

รวม  72 โครงการ 4,014,540 1,574,900 5,049,960 7,157,600 2,000,000 



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ถนนประชา
อุทิศ หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 8.00 ม. ยาว 
140.00 ม. หนา 0.05
 ม.

409,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

2 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ถนนประชา
อุทิศ หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หนา 0.15 ม.

- 420,000 - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

3 ก�อสร�างเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต 
ถนนราษฎร�สามัคคี หมู�ที่
 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

หนา 0.05 ม. - - 450,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

4 ก�อสร�างเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต 
ถนนเหมะธุลิน 1  หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
260.00 ม.  หนา 0.05
 ม.

- - 543,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

5 ก�อสร�างเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต 
ถนนเหมะธุลิน 2  หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
200.00 ม.  หนา 0.05
 ม.

- - 350,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

6 ก�อสร�างเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต 
ถนนเหมะธุลิน 3  หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
180.00 ม.  หนา 0.05
 ม.

- - 325,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

7 ก�อสร�างเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต 
ถนนเหมะธุลิน 4  หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
90.00 ม. หนา 0.05 ม.

- - 296,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

8 ก�อสร�างเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต 
ถนนเหมะธุลิน 5  หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.05
 ม.

- - 430,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

9 ก�อสร�างเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต ถนน
นาเหมือง-ถนนคุณอนันท� 
หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
460.00 ม.  หนา 0.05
 ม.

- - 805,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

10 ก�อสร�างเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต 
ถนนสามัคคีธรรม หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
1,190.00 ม.  หนา 
0.05 ม. และพิ้นที่ 2 
ข�างทางช�วงตลาดสด 
พื้นที่รวมไม�น�อยกว�า 
6,160.00 ตร.ม.

- - - - 2,120,000  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

11 ก�อสร�างเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลท�ติกคอนกรีต 
ถนนรอบเมือง หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 6.40 - 7.80 ม. 
ยาว 1,250.00 ม.  
หนา 0.05 ม. หรือ 
พื้นที่รวมไม�น�อยกว�า 
9,250.00 ตร.ม.

3,387,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

12 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนน
สุขาภิบาล ๒ (ช�วง
ระหว�างถนนพังโคน
พัฒนา กับถนนเลิงพัฒนา
 ๔) หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวหนาไม�น�อยกว�า 
๐.๐๕ ม. ขนาดไม�น�อย
กว�า 4.00 x 95.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า ๓๘๐ ตร.ม.

- - 133,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

13 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา ๑หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวขนาดไม�น�อยกว�า
  5.0x92.0x0.05ม.
หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
๔๖๐ ตร.ม.

- - 161,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

14 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา ๒หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวขนาดไม�น�อยกว�า
  5.0x112.0x0.05ม.
หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
๔๖๐ ตร.ม.

- - 196,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

15 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา ๔/๒หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวหนาไม�น�อยกว�า 
๐.๐๕ ม. ขนาดไม�น�อย
กว�า 4.00 x 190.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า ๗๖๐ ตร.ม.

- - 266,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

16 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนพังโคน
พัฒนา (ช�วงระหว�างถนน
เลิงพัฒนา กับถนนไป
หนองญ�าปล�อง) หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวหนาไม�น�อยกว�า 
๐.๐๕ ม. ขนาดไม�น�อย
กว�า 4.00 x 440.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า ๑,๗๖๐ ตร.ม.

- - 616,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

17 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนข�างร�าน
สินทวีชัยหมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวหนาไม�น�อยกว�า 
๐.๐๕ ม. ขนาดไม�น�อย
กว�า 4.00 x 170.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า ๖๘๐ ตร.ม.

- - 238,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

18 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา ๖หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวหนาไม�น�อยกว�า 
๐.๐๕ ม. ขนาดไม�น�อย
กว�า 4.00 x 230.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า ๙๒๐ ตร.ม.

- - 322,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

19 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนจําปา
พัฒนาหมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวหนาไม�น�อยกว�า 
๐.๐๕ ม. ขนาดไม�น�อย
กว�า 4.00 x 480.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า ๑,๙๒๐ ตร.ม.

- - 672,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

20 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนสุระวิภา
 ช�วงที่ ๑(หน�าโรงเรียน
อนุบาลปRยะธิดา) หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวหนาไม�น�อยกว�า 
๐.๐๕ ม. ขนาดไม�น�อย
กว�า 4.00 x 275.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า ๑,๑๐๐ ตร.ม.

- - 385,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

21 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ถนนชาตรี  
หมู�ที่ ๑

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวแอสฟ3ลท�ติกคอ
นกรีตขนาดไม�น�อยกว�า 
4.๐ x ๒92 x๐.๐๕ ม.
หรือพืนที่รวมไม�น�อยกว�า
 1168ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- - 400,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

22 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ซอยชาตรี ๑
 หมู�ที่ ๑

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวแอสฟ3ลท�ติกคอ
นกรีตขนาดไม�น�อยกว�า 
๕.๐x 88 x๐.๐๕ ม.
หรือพืนที่รวมไม�น�อยกว�า
 440ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- - 155,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

23 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ซอยชาตรี ๒
 หมู�ที่ ๑

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวแอสฟ3ลท�ติกคอ
นกรีตขนาดไม�น�อยกว�า 
๕.๐x ๙8 x๐.๐๕ ม.
หรือพืนที่รวมไม�น�อยกว�า
 490ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- - 172,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

24 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนคุณ
อนันต� ๔ หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวขนาดไม�น�อยกว�า
 5.0x157x0.05 ม.
หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
785 ตร.ม.

- - 275,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

25 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา 5หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวขนาดไม�น�อยกว�า
  5.0x100.0x0.05 
ม.หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
500 ตร.ม.

- - 175,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

26 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา ๔ ถึงถนนสามัคคี
ธรรม หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวหนาไม�น�อยกว�า 
๐.๐๕ ม. ขนาดไม�น�อย
กว�า 4.00 x 1,000.00
 เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 4000 ตร.ม.

- - 1,400,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

27 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนทอไหม
พัฒนา หมู�ที่1

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เสริมผิวหนาไม�น�อยกว�า 
๐.๐๕ ม. ขนาดไม�น�อย
กว�า 5.00 x 745.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 3725 ตร.ม.

- - 1,307,250 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

28 ก�อสร�างขยายผิวจราจร 
คสล. 2 ข�างทาง  ถนน
รจนา หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

   - ขยายผิวจราจร คสล. 2
 ข�างทาง หนา 0.15 เมตร
 กว�างตามรายละเอียด
ประกอบแบบ  พื้นที่ไม�
น�อยกว�า 1,405.00 
ตารางเมตร

- - - 2,000,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

29 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
เลิงพัฒนา 4 - ถนน
สามัคคีธรรม หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 4.00 ม. ยาว 
340.00 ม. หนา 0.15
 ม.

951,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

30 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
เหมะธุลิน 4  หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
169.00 ม. หนา 0.15
 ม.

- 710,000 - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

31 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
จิราภรณ�  หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
86.00 ม. หนา 0.15 ม.

308,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

32 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
ปานทิพย� หมู� 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 4.00 ม. ยาว 
140.00 ม. หนา 0.15
 ม.

- - 457,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

33 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
คําลือฤทธิ์ (ถนนพูลสวัสดิ์
 2) หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.15
 ม.

729,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

34 ก�อสร�างขยายผิวจราจร 
คสล.2 ข�างทาง ถนน
สามัคคีธรรม หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�างข�างละ 1.50 ม.  
หนา 0.15 ม.

- - 2,260,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

35 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
ภาคภูมิ 1  ช�วงที่ 1  
หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 6.00 ม. ยาว 
160.00 ม. หนา 0.15
 ม.

- - 669,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

36 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
จําปาพัฒนา 1 หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 4.00 ม. ยาว 
40.00 ม. หนา 0.15 ม.

- - 500,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

37 ก�อสร�างถนน คสล. รอบ
สระน้ําสวนสาธารณะ
ดอนไฮ หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 3.00 ม. ยาว 
447.00 ม. หนา 0.15
 ม.

- - - 1,012,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

38 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อม
ระหว�างสวนสาธารณะ
หลวงปูXคําฯ - สระน้ําดอน
ไฮ  หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
282.00 ม. หนา 0.15
 ม.

1,063,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

39 ก�อสร�างถนนลูกรังรอบ
สวนสาธารณะดอนไฮ  
หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 6.00 ม. ยาว 
911.00 ม. หนา 0.20
 ม.

333,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

40 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
ภาคภูมิ  ช�วง 2  หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
96.00 ม.

- - - 268,800 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

41 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
ภาคภูมิ 2   หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
200.00 ม.

- - - 560,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

42 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
ภาคภูมิ 3  หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
200.00 ม.

- - - 560,000  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

43 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
สุระวิภา  หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
500.00 ม.

- - 1,700,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

44 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
สุขาภิบาล 4 หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
150.00 ม.

- - 500,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

45 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
สุขาภิบาล 10 หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 6.00 ม. ยาว 
175.00 ม.

- - 585,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

46 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 1 หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 4.00 ม. ยาว 
390.00 ม.

- - - 880,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

47 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 2 หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม.

- - - 448,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

48 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
เลิงพัฒนา๔ ซอย ๓ หมู�ที่
 ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๔.๐x๑๗๐x๐.๑๕ 
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด

- - 408,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

49 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
แก�วอุทิศหมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๔.๐x๑๔๐x๐.๑๕ 
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด

- - 336,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

50 ก�อสร�างถนนคสล. ถนน
เลิงพัฒนา ๘ หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๔.๐x๑๔๐x๐.๑๕ 
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด

- - 336,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

51 ก�อสร�างถนนคสล. ถนน
เลิงพัฒนา ๗ หมู�ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า 5.๐x๑๗9x๐.๑๕
ม.หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า
895 ตร.ม.

- - 520,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

52 ก�อสร�างถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล ๖ หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๔.๐x๙๐x๐.๑๕ ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด

- - 220,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

53 ก�อสร�างถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล ๗ หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๔.๐x๑๖๕x๐.๑๕ 
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด

- - 400,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

54 ก�อสร�างถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล ๙ หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๔.๐x๓๐x๐.๑๕ ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด

- - 72,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

55 ก�อสร�างถนน คสล. รอบ
สวน สาธารณะดอนไฮ
(ช�วงที่ ๒) หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๕.๐x๘๘๕x๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
4,425 ตร.ม.

- - 2,655,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

56 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
เทศบาล๓ ซอย ๑ หมู�ที่ ๙

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. 
ขนาดไม�น�อยกว�า 
5.0x130.0x0.05 ม. 
 หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
650 ตร.ม.

- - 365,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

57 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
จําปาลา ๓ หมู�ที่ ๑ 
(ตั้งแต�ห�วย             ถึง
บ�อกําจัดขยะเทศบาล)
(กิจการนอกเขตเทศบาล)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๕.๐x  390.0 x
๐.๑๕ ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- - 1,300,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

58 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
จําปาลา ๓ หมู�ที่ ๑ 
(ตั้งแต�บ�อกําจัดขยะ
เทศบาลถึงถนนเข�าบ�าน
ฝ3[งแดง)(กิจการนอกเขต
เทศบาล)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๕.๐x 645.0 x 
๐.๑๕ ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- - 2,500,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

59 ก�อสร�างถนนดินซีเมนต� 
ปรับปรุงคุณภาพด�วยยาง
ธรรมชาติ ถนนสุระวิภา 
หมู�ที่8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนนดินซีเมนต� ขนาดไม�
น�อยกว�า
5.0x564.0x0.20 ม. 
หรือ พื้นที่ไม�น�อยกว�า 
2,820 ตร.ม.

- - 900,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

60 ก�อสร�างถนนดินซีเมนต� 
ปรับปรุงคุณภาพด�วยยาง
ธรรมชาติ ถนนรอบ
สวนสาธารณะดอนไฮ 
หมู�9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนนดินซีเมนต� ขนาดไม�
น�อยกว�า 5.๐x885.0x
๐.20 ม. หรือพื้นที่ไม�
น�อยกว�า4425 ตร.ม.

- - 1,400,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

61 ก�อสร�างถนน คสล.ถนน
พลศรีลา(ช�วงตั้งแต�
อาคารไฟฟ\านาเหมืองถึง
ถนนเลิงพัฒนา 4) หมู�ที่8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล.ขนาดไม�น�อย
กว�า  5.0x309x0.15
ม.หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
1545 ตร.ม.

- - 870,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

62 ก�อสร�างถนน คสล ถนน
รอบเมือง ๕ หมู�ที่ ๑ 
(ช�วงที่ ๒)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๕.๐x๑๗๕x๐.๑๕ 
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด

- - 500,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

63 ก�อสร�างถนน คสล ถนน
เลิงพัฒนา ๔ ซอย ๒ หมู�
ที่ ๘

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า ๔.๐x๑๖๐x๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า
๖๔๐ ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- - 360,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

64 ก�อสร�างถนนลูกรัง ถนน
มูลธิสาร หมู�ที่ 1 (ชุมชน
บ�านใหม� - หนองสระพัง)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนนลูกรังขนาดไม�น�อย
กว�า 4.0 x 442.0 x 
1.50 เมตร หรือพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 1,768 ตร.ม

- - 300,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

65 ก�อสร�างฟุตบาท ถนนพัง
โคนพัฒนา หมู�ที่ 8 (ช�วง
ที่ 1) ตั้งแต�ทางหลวงไป 
อ.วาริชภูมิ - ถนนเผือก
อุทิศ (ทิศใต�)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ฟุตบาททางเท�าขนาด
ข�างละไม�น�อยกว�า 1.0 x
 480.0 x 0.15 เมตร 
สองข�างทาง หรือพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 960 ตร.ม

- - 530,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

66 ก�อสร�างฟุตบาท ถนนพัง
โคนพัฒนา หมู�ที่ 1 
ตั้งแต�ทางหลวงไป อ.
วาริชภูมิ - ถนนรอบเมือง

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ฟุตบาททางเท�าขนาด
ข�างละไม�น�อยกว�า 1.0 x
 660.0 x 0.15 เมตร 
สองข�างทาง หรือพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 1,320 ตร.ม

- - 730,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

67 ก�อสร�างถนนคสล. ถนน
มูลธิสาร หมู�ที่ 1 (ชุมชน
บ�านใหม�- หนองสระพัง)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดไม�น�อย
กว�า 5.0 x 442.0 x 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 2,210 ตร.ม

- - 1,300,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

68 ขนายผิวจราจรหลังท�อ
เหลี่ยม คสล. ถนน
สุขาภิบาล 1 - ถนนกมล
อุทิศ) หมู�ที่ 9 (หลังร�าน
เจิญยนต�)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ขยายถนน คสล. ขนาด
ข�างละ 1.0 x 12.0 x 
0.15 เมตร สองข�างทาง
 หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
24 ตร.ม

- - 50,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

69 ก�อสร�างถนน คสล. 
พร�อมท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนอิดพัฒนา 4 
หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

กว�าง 6.00 ม. ยาว 
160.00 ม. หนา 0.15
 ม.

- - 929,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

70 ก�อสร�างถนน คสล. 
พร�อมท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนอิดพัฒนา 5 
หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
82.00 ม. หนา 0.15 ม.

- - 601,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

71 ก�อสร�างถนน คสล. 
พร�อมท�อระบายน้ํา ถนน
รอบเมือง 2  หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
248.00 ม. หนา 0.15
 ม.

- - 2,050,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

72 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนจําปาลา 3  
หมู�ที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ท�อและบ�อพัก คสล.  Ø 
0.60 ม.

- - 2,400,000 -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

73 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. พร�อมงานขยายผิว
จราจร คสล. ถนนทอไหม 
(ช�วงที่ 1)  หมู�ที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ท�อและบ�อพัก คสล. ø 0.60 ม.
 พร�อมขยายผิวจราจร กว�างข�าง
ละ 1.50 ม. ยาวรวม 734.00
ม. หนา 0.15 ม.

- - 2,802,000 -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

74 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนรอบเมือง 5  
ช�วงที่ 1 หมู�ที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 584.00 ม.

- - - 1,639,000  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

75 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนรอบเมือง 5  
ช�วงที่ 2 หมู�ที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 560.00 ม.

- - - 1,860,000  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

76 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนรอบเมือง 5  
ช�วงที่ 3 หมู�ที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 380.00 ม.

- - - 1,197,000  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

77 ก�อสร�างท�อหรือราง
ระบายน้ํา คสล. ถนน
เลิงพัฒนา 5 หมู�ที่ 8

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
  200.00 ม.

- - 1,000,000 -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

78 ก�อสร�างท�อพร�อมบ�อพัก คสล.
 หรือรางระบายน้ํา คสล. 
ถนนสามัคคีธรรม-ถนนนา
เหมือง (ถนนหนองสิม)  หมู�ที่
 8

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ท�อพร�อมบ�อพัก ø 0.60  ม.  
ยาวรวม 2 ข�างทาง  733.00 
ม.  งานรางระบายน้ํา  กว�าง 
0.50 ม.  ยาว 185.00  ม.

- - 1,850,000 -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

79 ก�อสร�างท�อและรางระบาย
น้ํา คสล. ถนนนาเหมือง-
หนองหญ�าปล�อง ช�วงที่ 2  
ด�านขวาทาง  หมู�ที่ 8

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 600.00 ม.

- - 3,000,000 -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

80 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนเหมะธุลิน 1  
 - ถนนหนองสิม (ข�างทาง
เดียว) หมู�ที่ 8

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 1 ข�างทาง
 520.00 ม.

- - - 752,000  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

81 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนเหมะธุลิน 3 
 หมู�ที่ 8

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 360.00 ม.

- - - 1,008,000  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

82 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนเหมะธุลิน 4 
 หมู�ที่ 8

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 200.00 ม.

- - - 560,000  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

83 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนเหมะธุลิน 5 
 หมู�ที่ 8

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 400.00 ม.

- - - 1,372,000  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

84 ก�อสร�างท�อเหลี่ยม คสล. 
ข�ามลําห�วยคําโพธิ์น�อย 
ช�วงถนนศรีสุข 2 กับถนน
หนองสิม  หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ขนาด 1.80 x 1.80 ม. 
 ผิวจราจรกว�าง 8.00 ม.

- - - 900,000  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

85 ก�อสร�างถนน คสล. 
พร�อมท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนกมลอุทิศ 1  
หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

กว�าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.

- - - 225,000  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

86 ก�อสร�างรางระบายน้ําค
สล. ถนนนาเหมือง-
หนองหญ�าปล�อง (ช�วง
ระหว�างถนนนอพลซา- 
ถนนสามัคคีธรรม) หมูที่
 8

เพื่อป\องกันน้ําท�วมขังใน
เขตเทศบาล

 ก�อสร�างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาด 
0.70x0.75 ม. ยาวไม�
น�อยกว�า 240 เมตร
และบ�อพักรวมฝา คสล. 
 1 บ�อ

- 1,135,000 - - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

87 ก�อสร�างท�อเหลี่ยม คสล.
 ถนนพังโคนพัฒนาช�วง
หลังหมู�บ�านเจริญยนต� - 
ถนนไปบ�านหนองหญ�า
ปล�อง หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

 ก�อสร�างท�อเหลี่ยม คสล.
 พร�อมช�องลงทําความ
สะอาดและฝาปRด คสล. 
หนา 0.12 เมตร ความ
ยาวรวม 340.00 เมตร

- - 1,750,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

88 ก�อสร�างถนน คสล. 
พร�อมท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนทอไหมพัฒนา
 2 หมู�ที่ ๑

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

ก�อสร�างถนน คสล. 
ขนาดไม�น�อยกว�า ๕.๐x 
๑๕๙ x๐.๑๕ ม. พร�อม
วางท�อและบ�อพัก คสล. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด

- - 800,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

89 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
ทอไหมพัฒนา (ช�วงที่ ๓)
 หมู�ที่ ๑ พร�อมวางท�อ
และบ�อพัก คสล.(ข�าง
ร�านหอมแจงหมูกะทะ)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

ก�อสร�างถนน คสล. 
ขนาดไม�น�อยกว�า ๕.๐x 
๖๒ x๐.๑๕ ม. พร�อม
วางท�อและบ�อพัก คสล. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด

- - 315,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

90 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. พร�อมขยายผิว
จราจร คสล. ถนนจําปา
ลา ๓ (ฝ3[งขวา) หมู�ที่ ๑

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

วางท�อ คสล.f ๐.๖๐ ม.
และบ�อพักคสล. พร�อม
ขยายถนน คสล. กว�าง
ไม�น�อยกว�า ๑.๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด

- - 1,200,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

91 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. พร�อมขยายผิว
จราจร คสล. ถนนจําปา
ลา ๓ (ฝ3[งซ�าย) หมู�ที่ ๑

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

วางท�อ คสล.f ๐.๖๐ ม.
และบ�อพักคสล. พร�อม
ขยายถนน คสล. กว�าง
ไม�น�อยกว�า ๑.๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด

- - 1,200,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

92 ขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนทอไหม (ช�วงที่ ๑) 
หมู�ที่ ๑สองข�างทาง
พร�อมวางท�อและบ�อพัก 
คสล.

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

ก�อสร�างส�วนขยายถนน 
คสล. สอง ข�างทาง 
ขยายข�างละไม�น�อยกว�า 
๑.๕๐x ๓๖๓ x๐.๑๕ ม.
 พร�อมวางท�อและบ�อพัก
 คสล.  ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- - 2,802,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

93 ก�อสร�างรางระบายน้ํา 
คสล.สองข�างทาง ถนน
หนองสิม (ถนนนาเหมือง
 - เหมะธุลิน 1) หมู�ที่ ๘

เพื่อให�การระบายน้ําใน
เขตเทศบาลเป̀นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

รางระบายน้ําคสลฺ กว�าง
 ๕.๐ ม. พร�อมบ�อพัก 
คสล. ความยาวรวมไม�
น�อยกว�า๒๗๘ ม.

- - 1,100,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

94 ปรับปรุงท�อระบายน้ํา 
คสล. ซอยสนธยา 1 หมู�
ที่ 1 สองข�างทาง

เพื่อให�การระบายน้ําใน
เขตเทศบาลเป̀นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

รื้อท�อและบ�อพัก คสล.
เดิม แล�ววางท�อ คสล. 
ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง
 0.40 เมตร พร�อมบ�อ
พัก ความยาวรวมสอง
ข�างทางไม�น�อยกว�า 173
 เมตร

- - 160,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

95 ปรับปรุงท�อระบายน้ํา 
คสล. ซอยสนธยา 3 หมู�
ที่ 1 สองข�างทาง

เพื่อให�การระบายน้ําใน
เขตเทศบาลเป̀นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

รื้อท�อและบ�อพัก คสล.
เดิม แล�ววางท�อ คสล. 
ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง
 0.40 เมตร พร�อมบ�อ
พัก ความยาวรวมสอง
ข�างทางไม�น�อยกว�า 133
 เมตร

- - 130,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

96 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
พร�อมบ�อพัก คสล. ถนน
จิระพัฒนา หมู�ที่ 9 (แยก
วัดปXาศรีจําปาชนบท - 
ถนนพังโคน-บึงกาฬ )

เพื่อให�การระบายน้ําใน
เขตเทศบาลเป̀นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

ท�อระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง
 0.40 เมตร พร�อมบ�อ
พัก ความยาว 420 
เมตร (ขวาทาง)

- - 3,800,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

97 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
ถนนสุขาภิบาล 1 หมู�ที่ 
9 (ช�วงถนนสุขาภิบาล 4
 - สุขาภิบาล 7)

เพื่อให�การระบายน้ําใน
เขตเทศบาลเป̀นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

ท�อระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง
 0.40 เมตร พร�อมบ�อ
พัก ความยาวรวมสอง
ข�างทางไม�น�อยกว�า 520
 เมตร

- - 2,340,000 - -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถ
ป\องกันป3ญหา
น้ําท�วมขังได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

98 ปรบัปรงุภูมิทัศน�และ
ปรบัปรงุผิวพื้นฟุตบาท 
ถนนนติโย  2 ข�างทาง 
หมู�ที่ 1, 8, 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ปรับปรุงภูมิทัศน�สองข�าง
ทาง ความยาวรวม 
7,500เมตร

- - - 3,000,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

99 ก�อสร�างกําแพงกันดิน
ถนนศรีไทยอุทิศ 2 หมู�ที่
 1

เพื่อป\องกันการพังทลาย
ของดิน

 ก�อสร�างกําแพงกันดิน 
ความยาว 112 เมตร

- 818,000 - - -  ปริมาณที่ลดลง
ของดินที่พังทลาย

 สามารถ
ป\องกันการ
พังทลายของดิน
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

100 ก�อสร�างสี่แยกไฟแดงถนน
เผือกอุทิศ หมู� ๘ และ ๙ 
 ตัดกับ ถนนนิตโย 
พร�อมติดตั้งป\ายเตือน
และสัญญาณไฟจราจร
ต�างๆ

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างสี่แยกไฟแดง
จํานวน ๑ แห�งพร�อม
ติดตั้งป\ายและสัญญาณ
ไฟจราจรต�างๆ ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- - 2,000,000 - -  อัตราการเกิด
อุบัติเหตุที่ลดลง

 สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

101 ขุดลอกลําห�วยคําโพธิ์ หมู�ที่
 1

เพื่อป\องกันและแก�ไข
ป3ญหาน้ําท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉลี่ยจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
360.00 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไม�น�อยกว�า 1,800.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 86,000 - - -  จํานวนชุมชนที่
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11
  ชุมชน

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

102 ขุดลอกลําห�วยคําโพธิ์น�อย 
หมู�ที่ 1

เพื่อป\องกันและแก�ไข
ป3ญหาน้ําท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉลี่ยจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
660.00 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไม�น�อยกว�า 3,300.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 149,000 - - -  จํานวนชุมชนที่
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11
  ชุมชน

กองช�าง

103 ขุดลอกลําห�วยเสียว หมู�ที่ 1 เพื่อป\องกันและแก�ไข
ป3ญหาน้ําท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉลี่ยจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
2,060.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม�น�อยกว�า 
10,300.oo ลูกบาศก�เมตร

- 383,000 - - -  จํานวนชุมชนที่
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11
  ชุมชน

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว า หน วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1          เป3าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

104 ขุดลอกลําห�วยใต� หมู�ที่ 1 เพื่อป\องกันและแก�ไข
ป3ญหาน้ําท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉลี่ยจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
450.00 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไม�น�อยกว�า 2,250.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 102,000 - - -  จํานวนชุมชนที่
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11
  ชุมชน

กองช�าง

105 ขุดลอกลําห�วยแก หมู�ที่ 9 เพื่อป\องกันและแก�ไข
ป3ญหาน้ําท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉลี่ยจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
650.00 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไม�น�อยกว�า 3,250.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 148,000 - - -  จํานวนชุมชนที่
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11
  ชุมชน

กองช�าง

รวม  105 โครงการ 7,180,000 3,951,000 65,024,250 18,241,800 2,120,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.1  แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได)รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให�เด็กนักเรียนได�
อาหารเสริม(นม)

นักเรียนโรงเรียนบ�านพัง
โคนฯและศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  เด็กได�รับ
อาหารเสริม
นมร�อยละ 
100

 เด็กมี
พัฒนาการ
เหมาะกับวัย

กองการศึกษา

2 สนับสนุนค�าใช�จ�ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพังโคน

เพื่อให�การดําเนินการ
บริหารจัดการศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเป=นไปตามระเบียบ

ผู�บริหาร ครู นักเรียน 
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  การบริหาร 
การจัดการ
ของศูนย�เด็ก
ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80

 ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กได�
มาตรฐานตาม
เกณฑ�ที่กรม
กําหนด

กองการศึกษา

3 ก�อสร�างอาคาร
เอนกประสงค�ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลพัง
โคน

เพื่อรองรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก

อาคารอเนกประสงค� 
จํานวน 1 หลัง

- - 2,000,000 - -  พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร�อยละ
 50

 ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กมีพื้นที่
ดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.1  แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได)รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

4 จัดซื้อเครื่องเล�นสนาม เพื่อให�เด็กมีอุปกรณ�ออก
กําลังกาย และ
พัฒนาการครบ 4 ด�าน

จัดซื้อเครื่องเล�นสนาม ปC
ละ 1 ชุด

150,000 150,000 - - -  เด็กผ�าน
เกณฑ�
มาตรฐาน
พัฒนาการเด็ก
ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80

 เด็กมีอุปกรณ�
ออกกําลังกาย
 และ
พัฒนาการครบ
 4 ด�าน

กองการศึกษา

5 ก�อสร�างสนามเด็กเล�น
สร�างปDญญา

เพื่อส�งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

ก�อสร�างสนามเด็กเล�น
สร�างปDญญา จํานวน 1 
แห�ง

- - 50,000 50,000 50,000  ร�อยละของ
เด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการตาม
เกณฑ�ชี้วัด

 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
สมบูรณ�ทั้งทาง
ร�างกายและ
จิตใจ

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.1  แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได)รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

6 อุดหนุนค�าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

เพื่อส�งเสริมโภชนาการ
ครบ 5 หมู�

นักเรียนโรงเรียนบ�านพัง
โคนจําปาสามัคคี ตาม
จํานวน ที่ได�รับแจ�งเป=น
ฐานข�อมูลในการจัดสรร

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  นักเรียนได�รับ
อาหารร�อยละ
 100

 เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
สมวัยตาม
เกณฑ�

กองการศึกษา

รวม 6 โครงการ 6,350,000 6,350,000 8,250,000 6,250,000 6,250,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป�องกันและ
แก�ไขป�ญหายาเสพติดใน
โรงเรียน

เพื่อสร�างความรู�ความ
เข�าใจในการป�องกัน
ตนเองจากยาเสพติดใน
กลุ,มเด็กนักเรียน

อบรมให�ความรู�เชิง
ป�องกันกับเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป4ที่ 6 
จํานวน 140 คน

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  จํานวนเด็กที่
ผ,านการอบรม
มีความรู�ความ
เข�าใจผ,าน
เกณฑ;ไม,น�อย
กว,าร�อยละ 60

เด็กนักเรียนมี
ความรู�ความ
เข�าใจในการ
ป�องกันตนเอง
จากยาเสพติด

สํานักปลัด

2 จัดงานรัฐพิธีที่เกี่ยวเนื่อง
กับสถาบัน
พระมหากษัตริย;

เพื่อแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต,อสถาบัน
พระมหากษัตริย;

ประชาชนที่ร,วมงานไม,
น�อยกว,า 200  คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ผู�เข�าร,วมงาน
จํานวนไม,น�อย
กว,าร�อยละ 

60 ของ
กลุ,มเป�าหมาย

ประชาชนได�
แสดงออกซึ่ง
ความ
จงรักภักดีต,อ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย;

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

3 ฝBกอบรมเพื่อพัฒนา
สุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตของผู�สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพจิตผู�สูงอายุ

ผู�สูงอายุจํานวน 100  
คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ผู�สูงอายุเข�า
ร,วมโครงการ 
ร�อยละ 100

ผู�สูงอายุ
คุณภาพชีวิต
และ
สุขภาพจิตดีขึ้น

กองการศึกษา

4 ฝBกอบรมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

จํานวนผู�เข�าร,วมฝBกอบรม
 จํานวน 100 คน

500,000 300,000 300,000 300,000 300,000  
คณะกรรมการ
ชุมชนเข�าร,วม
โครงการ ร�อย
ละ 100

คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู�
 ประสบการณ;
ในการทํางาน

กองการศึกษา

5 แข,งขันกีฬาชุมชนต�านยา
เสพติด

เพื่อส,งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

จํานวนประชาชนที่เข�า
ร,วม ๑๑  ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จํานวน
ผู�เข�าร,วม
โครงการ ร�อย
ละ 70

 ประชาชนมี
สุขภาพ
ร,างกาย
สมบูรณ;แข็งแรง

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

6 ฝBกอบรมส,งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมและงานฝ4มือ
ในกลุ,มผู�สูงอายุ

สร�างอาชีพให�แก,กลุ,ม
ผู�สูงอายุ

ผู�เข�าร,วมโครงการ ๕๐ คน 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000  กลุ,มเป�าหมาย
ไม,น�อยกว,าร�อย
ละ 80 
สามารถนํา
ความรู�ไปใช�

ผู�เข�าอบรมได�
ความรู�และ
ประสบการณ;

กองการศึกษา

7 ฝBกอบรมส,งเสริมอาชีพ
การปลูกผักพื้นบ�าน
ปลอดสารพิษในชุมชน

สร�างอาชีพให�แก,
ประชาชน

ผู�เข�าร,วมโครงการ 50 คน 20,000 - - - -  ผู�เข�ารับการ
อบรมมีรายจ,าย
ลดลงร�อยละ 
80ของผู�เข�า
อบรม

ประชาชนมี
รายจ,ายลดลง

กองการศึกษา

8 ฝBกอบรมบทบาทพัฒนา
สตรี

เพื่อให�สตรีมีความเข�าใจ
ในบทบาทสตรีต,อชุมชน
และสังคม

สมาชิกสตรีจํานวน 50 
คน

20,000 - - - -  กลุ,มเป�าหมาย
ไม,น�อยกว,าร�อย
ละ 80 มี
ความรู�ความ
เข�าใจใน
บทบาทสตรี

กลุ,มสตรีมี
ความเข�าใจ
บทบาทตัวเอง
มากขึ้น

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

9 ฝBกอบรมส,งเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย

สร�างอาชีพให�แก,
ประชาชน

ผู�เข�าร,วมโครงการ 50 คน - - - 15,000 15,000  กลุ,มเป�าหมาย
ไม,น�อยกว,าร�อย
ละ 80 
สามารถนํา
ความรู�ไปใช�

ผู�เข�าอบรมได�
ความรู�และ
ประสบการณ;

กองการศึกษา

10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ปลูกต�นไม�บริเวณเกาะ
กลางถนนนิตโย ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน 
จํานวน 560 ต�น

- 101,925 - - -  จํานวนป�ายที่
ก,อสร�าง

เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวข�อง 
ได�มีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

11 ก,อสร�างป�ายถนนเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ก,อสร�างป�ายถนนเฉลิม
พระเกียรติตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 แห,ง

- - 300,000 - - ก,อสร�างป�าย
ถนนเฉลิมพระ
เกียรติตาม
แบบมาตรฐาน
 จํานวน 1 แห,ง

เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวข�อง 
ได�มีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

12 จัดพิธีเปMดโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

จัดพิธีเปMดโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ครั้ง

- - 50,000 - -  จํานวน
ผู�เข�าร,วม
โครงการ ไม,
น�อยกว,า 100 
คน

เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวข�อง 
ได�มีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

13 ก,อสร�างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ก,อสร�างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติตาม
แบบมาตรฐาน จํานวน 1
 แห,ง

- - 500,000 - -                      เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวข�อง 
ได�มีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

14 จัดพิธีเปMดโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

จัดพิธีเปMดสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ
ก,อสร�างแล�วเสร็จ จํานวน
 1 ครั้ง

- - 70,000 - -  จํานวน
ผู�เข�าร,วม
โครงการ ไม,
น�อยกว,า 100 
คน

เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวข�อง 
ได�มีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง

รวม  14 โครงการ 1,015,000 896,925 1,715,000 810,000 810,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.3 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได&รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู�ป4วย
เอดส�

เพื่อให�ผู�ป4วยเอดส�มี
หลักประกันพื้นฐานใน
การส�งเสริมคุณภาพชีวิต

จํานวนผู�ที่ได�รับสวัสดิการ
 ร�อยละ 100

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000  ผู�ที่ได�รับ
สวัสดิการ 
ร�อยละ 100

 ผู�ป4วยเอดส�
ได�รับ
สวัสดิการที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู�สูงอายุ

เพื่อให�ผู�สูงอายุมี
หลักประกันพื้นฐานใน
การส�งเสริมคุณภาพชีวิต

จํานวนผู�ที่ได�รับสวัสดิการ
 ร�อยละ 100

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  ผู�ที่ได�รับ
สวัสดิการ 
ร�อยละ 100

 ผู�สูงอายุได�รับ
สวัสดิการ

กองการศึกษา

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ

เพื่อให�ผู�พิการมี
หลักประกันพื้นฐานใน
การส�งเสริมคุณภาพชีวิต

จํานวนผู�ที่ได�รับสวัสดิการ
 ร�อยละ 100

80,000 90,000 90,000 90,000 90,000  ผู�ที่ได�รับ
สวัสดิการ 
ร�อยละ 100

 ผู�พิการได�รับ
สวัสดิการ

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค3          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.3 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได&รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค3          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

4 สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ

เพื่อสร�างเสริมสุขภาพ 
การป=องกัน การฟ?@นฟู
สมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาล
ระดับปฏมภูมิเชิงรุก

ชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน
ได�รับการส�งเสริมสุขภาพ
 ป=องกันโรคฟ?@นฟู
สมรรถภาพและ
รักษาพยาบาลในระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  จํานวนชุมชน
ที่ได�รับ ๑๐๐%

 ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพแข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

5 ค�าใช�จ�ายในการจัดการ
จราจร

เพื่อให�ระบบจราจรในเขต
เทศบาลเปHนไปด�วยความ
เรียบร�อย

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุใน
เขตเทศบาลลดลงไม�น�อย
กว�าร�อยละ 5

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  สถิติการเกิด
อุบัติเหตุที่ลดลง

ระบบจราจรใน
เขตเทศบาล
เปHนไปด�วย
ความเรียบร�อย

สํานักปลัด

รวม  5 โครงการ 3,366,000 3,376,000 3,376,000 3,376,000 3,376,000 



    แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช�งานอาคาร
สํานักงานของเทศบาล

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
 จํานวน 1 แห�ง

244,000 - - - -  ประสิทธิภาพ
ในการใช�พื้นที่
และความ
ปลอดภัยใน
สํานักงานที่
เพิ่มขึ้น

 อาคาร
สํานักงานมี
พื้นที่ใช�งาน
เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

2 เทศบาลสัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให�บริการประชาชน
ของเทศบาล

ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเข�าร�วมงานไม�
น�อยกว�า 300 คน

15,000 5,000 5,000 5,000 5,000  จํานวน
ประชาชนที่ได�
เข�าร�วม

 สามารถ
ให�บริการ
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



    แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

3 ค�าใช�จ�ายในการจัดการ
เลือกตั้ง

เพื่อให�การจัดการเลือกตั้ง
เป:นไปโดยเรียบร�อย

จัดการเลือกตั้ง 1 ครั้ง 250,000 500,000 250,000 250,000 250,000  จํานวนครั้งที่
จัดเลือกตั้ง

 การเลือกตั้ง
เป:นไปด�วย
ความเรียบร�อย

สํานักปลัด

4 โครงการฝ=กอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลพังโคน

ฝ=กอบรมบุคลากร 
จํานวน 50 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จํานวน
บุคลากรที่ผ�าน
การฝ=กอบรม
ผ�านเกณฑ�
ประเมินไม�
น�อยกว�าร�อย
ละ 80

 บุคลากรของ
เทศบาลมี
ความรู�ในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

5 โครงการก�อสร�างห�องน้ํา
สาธารณะที่ทําการชุมชน
บ�านใหม� หมู�ที่ 1

เพื่อให�อาคารที่ทําการ
ชุมชนมีความพร�อมใน
การใช�งาน

ก�อสร�างห�องน้ําขนาด
กว�าง 2.60 เมตร ยาว 
3.50 เมตร จํานวน 1 
แห�ง

217,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนที่ได�
ใช�ประโยชน�

 อาคารที่ทํา
การชุมชนมี
ความพร�อมใน
การใช�งาน

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

6 โครงการอบรมให�ความรู�
เกี่ยวกับกฎหมายว�าด�วย
การปDองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และผลประโยชน�ทับซ�อน

เพื่อส�งเสริมการปDองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน�
ทับซ�อน

ฝ=กอบรมปFละ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จํานวน
บุคลากรที่ผ�าน
การฝ=กอบรม
ผ�านเกณฑ�
ประเมินไม�
น�อยกว�าร�อย
ละ 80

 ผู�เข�าร�วมอบรม
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
การปDองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ผลประโยชน�ทับ
ซ�อน

สํานักปลัด

7 โครงการจัดกิจกรรม
ประกวดเรียงความการ
ปDองกันการทุจริตในวง
ราชการ 

เพื่อส�งเสริมการปDองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในวงราชการ 

จัดกิจกรรมประกวด ปFละ
 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วม
ประกวดไม�
น�อยกว�า 20 
ราย

 ประชาชน
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
ปDองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในวง
ราชการ

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

8 ปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลตําบลพังโคน 
(อาคารข�างสํานักงาน
เทศบาล) หมู�ที่ ๙

เพื่อใช�เป:นสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานและจัดประชุม

ปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- -    300,000 - -  จํานวนครั้งที่ใช�
ประโยชน�

 สามารถใช�
ประโยชน�จาก
อาคารได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

9 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานีดับเพลิงย�อยและ
อาคารสํานักงานชั่วคราว
เทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อใช�ในการจัดกิจกรรม
ของประชาชน

ปรับปรุงอาคารสถานี
ดับเพลิงย�อยและอาคาร
สํานักงานชั่วคราว
เทศบาลตําบลพังโคน
ตามแบบเทศบาลกําหนด

- - - 300,000 -  จํานวนครั้งที่ใช�
ประโยชน�

 สามารถใช�
ประโยชน�จาก
อาคารได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

10 โครงการอุดหนุนศูนย�
ข�อมูลข�าวสารการซื้อการ
จ�างของ อปท. อําเภอพัง
โคน

เพื่อให�การจัดซื้อจัดจ�าง
เป:นไปด�วยความโปร�งใส

อุดหนุนงบประมาณ
ให�กับ อปท.ที่เป:นหน�วย
ดําเนินการปFละ 1 ครั้ง

     25,000              -                -                -                -    จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ
อุดหนุน
งบประมาณ

 การจัดซื้อจัด
จ�างเป:นไป
ด�วยความ
โปร�งใส

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

11 โครงการอุดหนุนศูนย�
ปฏิบัติการร�วมในการ
ช�วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ในเขตอําเภอพังโคน

เพื่อบูรณาการการ
ปฏิบัติงานในการ
ช�วยเหลือประชาชนใน
เขตพื้นที่

อุดหนุนงบประมาณ
ให�กับ อปท.ที่เป:นหน�วย
ดําเนินการปFละ 1 ครั้ง

             -        25,000      25,000      25,000      25,000  จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ
อุดหนุน
งบประมาณ

 การช�วยเหลือ
ประชาชน
เป:นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

รวม 11 โครงการ 971,000 750,000 800,000 800,000 500,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝ3กอบรมและ
สัมมนา อปพร.

เพื่อเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดอบรม อปพร. จํานวน 
 50 คน

200,000 130,000 80,000 80,000 80,000  ร�อยละของผู�
ผ�านการ
ฝ3กอบรมที่ผ�าน
เกณฑ�ประเมิน

 เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

2 โครงการจัดซื้อชุด
ดับเพลิงพร�อม
เครื่องช�วยหายใจ

เพื่อเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซื้อชุดดับเพลิงพร�อม
เครื่องช�วยหายใจจํานวน
 2 ชุด

- 200,000 - -  จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุเพลิงไหม�ได�

 เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

3 โครงการก�อสร�างระบบ
สูบน้ําสวนสาธารณะดอน
ไฮ

เพื่อใช�เป?นแหล�งน้ําใน
การระงับเหตุอัคคีภัย
และการแก�ไขป@ญหาภัย
แล�ง

ก�อสร�างระบบสูบน้ํา 
จํานวน 1 แห�ง สูบน้ําได�
ไม�น�อยกว�า 1,500 
ลิตร/นาที

213,000 - - - -  จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุเพลิงไหม�ได�

 มีน้ําเพียงพอใน
การระงับเหตุ
อัคคีภัยและการ
แก�ไขป@ญหาภัย
แล�ง

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

4 โครงการจัดซื้อรถยนต�
บรรทุกหกล�อ

เพื่อใช�ในงานการเก็บขน
พัสดุในการให�บริการ
ประชาชนและอย�างอื่นที่
จําเป?น

จัดซื้อรถยนต�บรรทุก ชนาด 6
 ตัน 6 ล�อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม�ต่ํากว�า 6,000 ซีซี 
แบบกระบะเหล็ก จํานวน 1 
คัน

- 1,920,000 - - -  จํานวนครั้งที่
ให�บริการ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

 การปฏบัติ
ภารกิจในการ
ให�บริการ
สาธารณะเป?นไป
ด�วยความ

สํานักปลัด

5 โครงการติดตั้งกล�อง
วงจรปIดภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลจํานวน
 8 ชุด

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ภายในสถานที่ราชการ

ติดตั้งกล�องวงจรปIด
ภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาล จํานวน 8 ชุด

- - 500,000 - -  จํานวนกล�อง
ที่ติดตั้ง

 สถานที่ราชการ
มีความปลอดภัย

สํานักปลัด

6 โครงการจัดซื้อรถกู�ภัย เพื่อเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซื้อรถกู�ภัย จํานวน 1 
คัน

- - 5,500,000 - -  จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุอุบัติภัยได�

 เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

7 โครงการจัดซื้อ
รถดับเพลิงแบบมีกระเช�า
 15 เมตร

เพื่อเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซื้อรถดับเพลิงแบบมี
กระเช�า 15 เมตร 
จํานวน 1 คัน

- - 14,000,000 - -  จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุเพลิงไหม�ได�

 เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

8 โครงการจัดซื้อรถยนต�
บรรทุกหกล�อ

เพื่อใช�ในงานการเก็บขน
พัสดุในการให�บริการ
ประชาชนและอย�างอื่นที่
จําเป?น

จัดซื้อรถยนต�บรรทุก ชนาด 4
 ตัน 6 ล�อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม�ต่ํากว�า 4,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต�สูงสุดไม�
ต่ํากว�า 105 กิโลวัตต� แบบ
กระบะเหล็ก จํานวน 1 คัน

- 1,375,000 - - -  จํานวนครั้งที่
ให�บริการ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

 การปฏบัติ
ภารกิจในการ
ให�บริการ
สาธารณะเป?นไป
ด�วยความ
เรียบร�อย
ประชาชนได�รับ
ความพึงพอใจ

สํานักปลัด

9 โครงการติดตั้งกล�อง
วงจรปIดภายในเขต
เทศบาลจํานวน 12 จุด

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ภายในเขตเทศบาล

ติดตั้งกล�องวงจรปIด เพิ่มเติม
จากระบบเดิมบริเวณจุดเสี่ย
งงภายในเขตเทศบาลจํานวน
 12 จุด

- - 1,000,000 - -  จํานวนเหตุ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สินที่ลดลง

 ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

10 โครงการจัดซื้อรถยนต�
ตรวจการณ�

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ภายในเขตพื้นที่เทศบาล

จัดซื้อรถยนต�บรรทุก (ดีเซล) 
ชนาด 1 ตัน 4 ล�อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม�ต่ํากว�า 2,000
 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต�
สูงสุดไม�ต่ํากว�า 90 กิโลวัตต� 
ขับเคลื่อน 2 ล�อ แบบ แบบมี
ช�องว�างด�านหลังคนขับ (Cab)
 จํานวน 1 คัน

- - 652,000 - -  จํานวนเหตุ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สินที่
ลดลง

 ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน

สํานักปลัด

11 โครงการติดตั้งกล�อง
วงจรปIดภายในเขต
เทศบาลจํานวน 16 จุด

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ภายในเขตเทศบาล

ติดตั้งกล�องวงจรปIด 
ระบบใหม� บริเวณจุดเสี่ย
งงภายในเขตเทศบาล
จํานวน 16 จุด

- -              -   - 500,000  จํานวนเหตุ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สินที่
ลดลง

 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สิน

สํานักปลัด

รวม 11 โครงการ 413,000 3,425,000 21,932,000 80,000 580,000 

โครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน และการท�องเที่ยว
4) ยุทธศาสตร�การวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเที่ยว
    4.1  แผนงานการพาณิชย�

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝ�กอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของ
ผู�ประกอบการค�าขายใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลพัง
โคน

เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ
ในการดําเนินงานตลาดสด
ให�กับผู�ประกอบการค�าขาย
ในตลาดสดเทศบาล

อบรมกลุ(มผู�ประกอบการ
ค�าขายในตลาดสดเทศบาล 
จํานวน 100 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จํานวนผู�ผ�าน
การอบรมไม�
น�อยกว�าร�อยละ
 100

 ผู�ประกอบการ
ค�าขายในตลาดสด
เทศบาลมีความรู�
ความเข�าใจใน
การดําเนินงาน
ตลาดสด

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการปรับปรุงโรงฆ�า
สัตว�เทศบาล

เพื่อปรับปรุงโรงฆ�าสัตว�
ให�ได�มาตรฐาน

ปรับปรุงโรงฆ�าสัตว� 1 
แห�ง

- - 6,000,000 - -  เกณฑ�มาตรฐาน
โรงฆ�าสัตว�

 โรงฆ�าสัตว�ได�
เกณฑ�มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ

3 ปรับปรุงอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อให�ตลาดสดเทศบาล
มีความพร�อมในการ
ให�บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารตลาดสด 
จํานวน 1 แห(ง

- 80,000 - - -  เกณฑ�
มาตรฐาน
ตลาดสด 5 
ดาว

 ตลาดสด
เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ให�บริการ
ประชาชน

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน และการท�องเที่ยว
4) ยุทธศาสตร�การวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเที่ยว
    4.1  แผนงานการพาณิชย�

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเที่ยว

4 จ�างเหมาก�อสร�างโต<ะวาง
จําหน�ายสินค�าตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อให�ตลาดสดเทศบาล
มีความพร�อมในการ
ให�บริการประชาชน

จ�างเหมาก(อสร�างโต/ะวาง
จําหน(ายสินค�า จํานวน 6
 ชุด ขนาดตามรายการ
ประกอบแบบ

- 80,600 - - -  เกณฑ�
มาตรฐาน
ตลาดสด 5 
ดาว

 ตลาดสด
เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ให�บริการ
ประชาชน

กอง
สาธารณสุขฯ

5 ฝ>กอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู�ประกอบการค�าขายใน
ตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน -

เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ
ในการดําเนินงานตลาด
ให�กับผู�ประกอบการค�าขาย
ในตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน

จัดผู�ประกอบการค�าอบรม
ผู�ประกอบการค�าขายใน
ตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน จํานวน 100 
คน

- - 300,000 300,000 300,000  จํานวนผู�ผ�าน
การอบรมไม�
น�อยกว�าร�อยละ
 100

 ผู�ประกอบการ
ค�าขายในตลาด
ภายในเขต
เทศบาล มี
ความรู�ความ
เข�าใจในการ
ดําเนินงานตลาด

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการก�อสร�างโรงฆ�าสัตว�
เทศบาล

เพื่อก�อสร�างโรงฆ�าสัตว�ให�
ได�มาตรฐาน

ก�อสร�างพร�อมรื้อถอนโรง
ฆ�าสัตว� 1 แห�ง

- - - - 14,000,000  เกณฑ�มาตรฐาน
โรงฆ�าสัตว�

 โรงฆ�าสัตว�ได�
เกณฑ�มาตรฐาน

กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 โครงการ 300,000 460,600 6,600,000 600,000 14,600,000 

โครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค�ป5องกัน
และควบคุมโรคติดต�อ
จากยุงพาหะ

เพื่อป5องกันการแพร�ระบาด
ของโรคติดต�อในชุมชน

 ดําเนินการรณรงค�ป5องกัน
และฉีดพ�นหมอกควัน ป8ละ
 1 ครั้ง จํานวน 11 ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  พื้นที่ที่ได�รับ
การฉีดพ�น 1๐๐
 %

สามารถป5องกัน
และควบคุม
โรคติดต�อจาก
ยุงพาหะได�
อย�างมี

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค�ป5องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ�า

เพื่อป5องกันการแพร�ระบาด
ของโรคติดต�อในชุมชน

ดําเนินการฉีดวัคซีนให�กับ
สุนัขจรแมว   จัด ป8ละ 1 
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

40,000 40,000 - - -  จํานวนสัตว�
พาหะที่ได�รับ
การฉีดวัคซีน 
๑๐๐ %

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ�
 แข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการสัตว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย� ดร. สมเด็จพระ
เจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟ5าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ� อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี

เพื่อป5องกันการแพร�ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ�าในหมู�
ประชาชน

ดําเนินการฉีดวัคซีนให�กับ
สุนัขจรแมว   จัด ป8ละ 1 
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

- - 40,000 40,000 40,000  จํานวนสัตว�
พาหะที่ได�รับ
การฉีดวัคซีน 
๑๐๐ %

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ�
 แข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

4 อบรมผู�ประกอบการด�าน
สุขาภิบาลอาหารในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน

เพือส�งเสริมความรู�ให�
ผู�ประกอบการด�าน
สุขาภิบาลอาหาร

จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�
ผู�ประกอบการป8ละ 1 ครั้ง 
จํานวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�า
อบรม ๑๐๐ %

ผู�ประกอบการ
ได�รับความรู�
ด�านสุขาภิบาล
อาหารและ
ปฏิบัติตัวได�ถูก

กอง
สาธารณสุขฯ

5 จัดกิจกรรมรณรงค�ให�
ความรู�เนื่องในวันเอดส�
โลก

เพื่อส�งเสริมความรู�เกี่ยวกับ
โรคเอดส�

นักเรียน/นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข�าร�วมกิจกรรม
 จํานวน ๑๐๐ คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
กลุ�มเป5าหมายที่
ผ�านเกณฑ�
ความรู�ความ
เข�าใจด�านการ
ป5องกันโรคเอดส�

ประชาชน
สามารถป5องกัน
ตนเองจากโรค
เอดส�ได�

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการการลดภาวะ
โลกร�อน

 เพื่อสร�างจิตสํานึกในการ
รักษาและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมให�กับประชาชน

จัดอบรมประชาชน จํานวน
 ๑๐๐ คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ประชาชนที่เข�า
อบรม ๑๐๐%

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
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    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

7 ปลูกต�นไม�ในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล

เพื่อสร�างสิ่งแวดล�อมใน
ชุมชนให�เหมาะสมกับการ
อยู�อาศัย

ปลูกต�นไม� จํานวน 999 ต�น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนต�นไม�ที่
ปลูก ๑๐๐%

สภาพแวดล�อม
เหมาะสมกับ
การอยู�อาศัย

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงค�การ
ติดตั้งถังดักไขมันใน
ครัวเรือน

เพื่อสร�างความรู�และความ
เข�าใจการบําบัดน้ํา
เสียก�อนปล�อยสู�แหล�งน้ํา

สถานประกอบการ
ร�านอาหาร จํานวน ๑๐๐%

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนสถาน
ประกอบการ  
๗๐

ผู�ประกอบการ
และประชาชนมี
ความรู�ความ
เข�าใจในการ
บําบัดน้ํา
เสียก�อนปล�อยสู�
แหล�งน้ํา

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการจัดทําชุมชน
ปลอดขยะ

เพื่อส�งเสริมการลดคัดแยก
ขยะที่ต�นทาง

พื้นที่ชุมชนปลอดขยะ ๕ 
ชุมชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนปลอดขยะ
 ร�อยละ ๑๐๐

ขยะได�รับการ
ลดคัดแยกต�น
ทางและกําจัด
อย�างถูก

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02
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    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

10 โครงการส�งเสริมการนํา
ขยะอินทรีย�มาใช�
ประโยชน�

เพื่อส�งเสริมการลดขยะ
อินทรีย�เข�าสู�ระบบกําจัด
และนํามาใช�ประโยชน�

พื้นที่ ๑๑ ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ชุมชน
ดําเนินการ ร�อย
ละ ๑๐๐

ขยะได�รับการ
กําจัดอย�างถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

11 จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล
ขนาด 4000 ลิตร ชนิด
 6 ล�อจํานวน 1 คัน

เพื่อให�บริการประชาชนใน
เขตเทศบาล

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาด
 4000 ลิตร ชนิด 6 ล�อ
เครื่องยนต�ดีเซลกําลัง
แรงม�าสูงสุดไม�น�อยกว�า 
150 แรงม�าจํานวน 1 คัน

- - 2,300,000 - - พื้นที่ชุมชนที่
ให�บริการ

 สามารถ
ให�บริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลในเขต
เทศบาลได�
อย�างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

12 อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด�าน
สาธารณสุข 11 ชุมชน

เพื่อดําเนินงานบริการด�าน
สาธารณสุขในพื้นที่ตาม
แนวทางพระราชดําริ

อุดหนุนงบประมาณให�กับ
คณะกรรมการชุมชนใน
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด�าน
สาธารณสุข จํานวน ๑๑ 
ชุมชน

   220,000    220,000    220,000    220,000    220,000 จํานวนชุมชนที่
ได�รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
๑๐๐%

ประชาชนได�รับ
การบริการ
สาธารณสุขตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
อย�างทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

13 อุดหนุนโครงการ
เทศกาลอาหารปลอดภัย

เพื่อส�งเสริมการบริโภค
อาหารสะอาด ปลอดภัย 
และมีประโยชน�ต�อสุขภาพ

ดําเนินการ ๑๑ ชุมชน      99,000      99,000      99,000      99,000      99,000 จํานวนชุมชนที่
ดําเนินงาน 
๑๐๐%

ประชาชน
บริโภคอาหารที่
สะอาด 
ปลอดภัยและมี
ประโยชน�ต�อ
สุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการป5องกันควบคุม
โรคติดต�อเชื้อไวรัสโคโร
น�าสายพันธุ�ใหม� 2019 
ในเทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อป5องกันและควบคุม
โรคติดต�อเชื้อไวรัสโคโรน�า 
สายพันธุ�ใหม� 2019 ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน

จัดทําหน�ากากอนามัย ตาม
จํานวนจากฐานข�อมูล
ประชากร

             -                -        16,000              -                -   ร�อยละของ
ประชาชนที่
ได�รับหน�ากาก
ตามจํานวนจาก
ฐานข�อมูล
ประชากร

ประชาชนมี
อุปกรณ�ในการ
ป5องกันเชื้อ
อย�างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

15 โครงการให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ใน
เขตเทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

จัดหาวัสดุ อุปกรณ�ที่จําเปWน
เพื่อให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได�ครอบคลุม
ทุกครัวเรือนที่เข�าหลักเกณฑ�
ได�รับความช�วยเหลือ

             -                -           99,000              -                -   ร�อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลตาม
หลักเกณฑ�การได�รับ
ความช�วยเหลือที่
ได�รับอุปกรณ�ในการ
ป5องกันโรค

สามารถป5องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

16 โครงการส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต�นทาง

เพื่อส�งเสริมประชาชนให�มี
การคัดแยกและมี
กระบวนการจัดการขยะ
อินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย ขยะทั่วไป เพื่อ
ลดปริมาณขยะในชุมชน
เป5าหมาย

อบรมครัวเรือนในชุมชน 
11 ชุมชน สถานศึกษาใน
เขตพื้นที่ จํานวน 3 แห�ง 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพังโคน ตลาดในเขต
พื้นที่ จํานวน 4 แห�ง

             -                -                -          71,000              -   ลดปริมาณขยะ
ที่ต�องกําจัดลงได�
 ไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 35

ปริมาณขยะที่
เข�าสู�ระบบ
กําจัดขยะลดลง

กองสาธารณสุขฯ
โครงการที่ขอเพิ่มเติม



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

17 โครงการป5องกันควบคุม
โรคติดต�อในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน

เพื่อให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเชื้อโรคติดต�อ

จัดหาวัสดุ อุปกรณ�ที่จําเปWน
เพื่อให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเชื้อโรคติดต�อ ได�
ครอบคลุมทุกครัวเรือนที่เข�า
หลักเกณฑ�ได�รับความ
ช�วยเหลือ

             -                -                -          50,000        50,000 ร�อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลตาม
หลักเกณฑ�การ
ได�รับความ
ช�วยเหลือที่ได�รับ
อุปกรณ�ในการ
ป5องกันโรค

สามารถป5องกัน
และควบคุมโรค
ติด ต�อในเขต
เทศบาลตําบลพัง
โคนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

รวม 17 โครงการ 589,000 589,000 3,004,000 710,000 589,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ�างเหมากําจัด
ขยะพิษ

เพื่อลดการแพร�กระจาย
ของสารพิษสู�สิ่งแวดล�อม

สัดส�วนของขยะพิษใน
ขยะรวมร�อยละ ๓

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  สัดส�วนของ
ปริมาณขยะ
พิษที่รวบรวม
ได�สามารถ
กําจัดได� 
๑๐๐%

ขยะพิษไม�
ปนเป:;อนสู�
สิ่งแวดล�อม

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการก�อสร�างศูนย�
กําจัดขยะ ระยะที่ 2

เพื่อก�อสร�างศูนย�กําจัด
ขยะระยะที่ ๒

พื้นที่ประมาณ ๒๕ ไร� - - 1,000,000 - -  พื้นที่สามารถ
เพิ่มกําจัดขยะ
 ๑๐๐%

สามารถกําจัด
ขยะได�ถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการก�อสร�างระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม

เพื่อก�อสร�างระบบบําบัด
น้ําเสียรวม

สามารถรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียได� ๑๑ 
ชุมชน

- - 100,000,000 - -  พื้นที่บําบัดน้ํา
เสีย  ๑๐๐% 
(๑๑ ชุมชน)

สามารถบําบัด
น้ําเสียก�อน
ปล�อยแหล�งน้ํา

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

4 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะแบบอัดท�าย ขนาด 
6 ตัน 6 ล�อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม�ต่ํากว�า 
6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต�สูงสุด ไม�ต่ํา
กว�า 170 กิโลวัตต� 
จํานวน ๑ คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให�กับระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

สามารถดูแลรักษาความ
สะอาดของชุมชน
ครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน

- 2,400,000 - - -  จํานวนชุมชน
ที่ได�รับการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด 
๑๐๐% (๑๑ 
ชุมชน)

สามารถดูแล
รักษาความ
สะอาดของ
ชุมชนภายใน
เขตเทศบาลได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการจัดซื้อรถกวาด
ดูดฝุIน จํานวน ๑ คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลรักษาความ
สะอาดของถนน

สามารถดูแลรักษาความ
สะอาดของชุมชน
ครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน

- - 12,000,000 - -  จํานวนชุมชน
ที่ได�รับการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด 
๑๐๐% (๑๑ 
ชุมชน)

สามารถดูแล
รักษาความ
สะอาดของ
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

6 โครงการซ�อมแซมรถดูด
สิ่งปฏิกูล

เพื่อให�บริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลให�กับประชาชน
ในพื้นที่ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

ซ�อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล 
จํานวน 1 คัน

- - 150,000 - - จํานวนชุมชนที่
ได�รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
๑๐๐%

ประชาชนได�รับ
การบริการ
สาธารณสุขตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
อย�างทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการปรับปรุงบ�อขยะ
เทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

ปรับปรุงบ�อขยะเทศบาล
 ขนากกว�าง 4.00 เมตร
 ยาว 311.00 เมตร สูง
ไม�น�อยกว�า 2.50 เมตร

- - 2,400,000 - - ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

การบริหาร
จัดการบ�อขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 18

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ�
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซื้อครุภัณฑ� จํานวน 2 
รายการ ดังนี้ 1. รถขุด
ตีนตะขาบ ขนาด 150 
แรงม�า จํานวน 1 คัน ราคา 
4,500,000 บาท 2. รถ
แทรกเตอร�ตีนตะขาบ ขนาด 
120 แรงม�า จํานวน 1 คัน 
ราคา 5,500,000 บาท

- - 10,000,000 - - ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

การบริหาร
จัดการบ�อขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 20

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการทบทวนผล
การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดศูนย�กําจัด
ขยะมูลฝอยรวมอย�าง
ครบวงจร ระยะที่ 2

เพื่อทบทวนผลการศึกษา
ความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด
ศูนย�กําจัดขยะมูลฝอย
รวมอย�างครบวงจรให�
เปOนปPจจุบัน

ดําเนินการจ�างที่ปรึกษา
ทบทวนผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดศูนย�กําจัดขยะ
มูลฝอยรวมอย�างครบวงจร 
ระยะที่ 2

- - 1,000,000 - - ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

การบริหาร
จัดการบ�อขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 20

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 9 โครงการ 20,000 2,420,000 126,570,000 20,000 20,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝ7กอบรมกีฬาฟุตบอล เพื่อให�เด็กได�มีทักษะใน
การเล�นกีฬา

จํานวนเด็กที่เข�าร�วม
โครงการ 50 คน

200,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ร�อยละ 100
 ของผู�เข�าร�วม
โครงการ

 เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะในการ
เล�นฟุตบอล

กองการศึกษา

2 จัดการแข�งขันฟุตบอล
เทศบาล "ไทพังโคนคัพ"

เพื่อส�งเสริมกิจกรรมกีฬา จํานวนทีมที่เข�าร�วม 30
 ทีม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร�อยละ ๗0 
ของผู�เข�าร�วม
โครงการ

 ประชาชนมี
สุขภาพร�าง
การสมบูรณ�
แข็งแรง

กองการศึกษา

3 จัดงานวันเด็กแห�งชาติ เพื่อให�เด็กได�มีส�วนร�วม
ในวันสําคัญของตน

จํานวนเด็กที่เข�าร�วม
กิจกรรม จํานวน 1500

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วม
โครงการ ร�อย
ละ 70

 เด็กได�เข�า
ร�วมกิจกรรม
ในวันสําคัญ
ของตน

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

4 จัดการแข�งขันกีฬา
จักรยานเทศบาลตําบล
พังโคน

เพื่อส�งเสริมกีฬาจักรยาน จํานวนประชาชนที่เข�า
ร�วม ๑๑  ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วม
โครงการ ร�อย
ละ 70

 ประชาชนมี
สุขภาพ
ร�างกาย
สมบูรณ�แข็งแรง

กองการศึกษา

5 ก�อสร�างสนามฟุตซอล เพื่อเสริมสร�างกิจกรรม
นันทนาการให�กับ
เยาวชนและประชาชน

ก�อสร�างสนามฟุตซอล 
ขนาดกว�าง 18 เมตร 
ยาว 35 เมตร จํานวน 2
 สนาม

1,600,000 - - - -  จํานวนเด็ก
และเยาวชนที่
ใช�ประโยชน�
ในการเล�นกีฬา

 ประชาชนมี
ร�างกาย
สมบูรณ� 
แข็งแรง

กองการศึกษา

6 ติดตั้งจอ LED สี บริเวณ
ลานกีฬาอเนกประสงค�

เพื่อเสริมสร�างกิจกรรม
นันทนาการให�กับ
เยาวชนและประชาชน

ติดตั้งจอ LED สี บริเวณ
ลานกีฬาอเนกประสงค� 
จํานวน 1 จอ

- - 2,400,000 - -  จํานวนเด็ก
และเยาวชนที่
ใช�ประโยชน�
ในการเล�นกีฬา

 ประชาชนมี
ร�างกาย
สมบูรณ� 
แข็งแรง

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

7 สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต�

เพื่อรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
 ๑,๐๐๐ คน

100,000 120,000 120,000 120,000 120,000  จํานวน
ประชาชนที่

เข�าร�วม
กิจกรรมไม�

น�อยกว�าร�อย
ละ ๗๐

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ได�รับการ
ส�งเสริม

กองการศึกษา

8 จัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติและบุญบั้งไฟ

เพื่อรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
 ๒,๐๐๐ คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จํานวน
ประชาชนที่

เข�าร�วม
กิจกรรมไม�

น�อยกว�าร�อย
ละ ๗๐

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ได�รับการ
ส�งเสริม

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

9 จัดงานประเพณีแห�เทียน
เข�าพรรษา

เพื่อรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
 ๑,๐๐๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวน
ประชาชนที่

เข�าร�วม
กิจกรรมไม�

น�อยกว�าร�อย
ละ ๗๐

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ได�รับการ
ส�งเสริม

กองการศึกษา

10 เข�าร�วมแข�งขันกีฬา
ฟุตบอลสิรินธรคัพ

เพื่อให�เด็กและเยาวชน
ได�มีทักษะในการเล�นกีฬา

จํานวนเด็กที่เข�าร�วม
โครงการ 50 คน

- -    100,000    100,000    100,000  ร�อยละของ
ผู�เข�าร�วม
โครงการที่มี
ทักษะการเล�น
กีฬาเพิ่มขึ้น

 เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะในการ
เล�นฟุตบอล

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

11 เดินป3Qนวิ่งเพื่อสุขภาพ
เทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อส�งเสริมสุขภาพ
ให�กับประชาชน

จํานวนประชาชนที่เข�า
ร�วม ๑๑  ชุมชน

- -    100,000    100,000    100,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วม
โครงการ ที่มี
สุขภาพดีตาม
เกณฑ�

 ประชาชนมี
สุขภาพร�างกาย
สมบูรณ�แข็งแรง

กองการศึกษา

12 โครงการฝ7กอบรมสืบ
สานตํานานพื้นบ�านพังโคน

เพื่อส�งเสริม และอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณี
ท�องถิ่น

จํานวนประชาชนที่เข�า
ร�วม ๑๑  ชุมชน

- -      50,000      50,000      50,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วม
โครงการ

เพื่อส�งเสริม 
และอนุรักษ�
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท�องถิ่น

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

13 อุดหนุนโครงการส�งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของประชาชนในระดับ
อําเภอพังโคน

เพื่อรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผู�เข�าร�วม จํานวน
 1000 คน

     75,000      75,000      75,000      75,000      75,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วมงาน
ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 60

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ได�รับการ
ส�งเสริม

กองการศึกษา

14 อุดหนุนโครงการโคมบัว
บูชางานวันวิสาขบูชา
สภาวัฒนธรรมอําเภอพัง
โคน

เพื่อรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

ผู�เข�าร�วมงานจํานวน 
250 คน

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วมงาน
ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 60

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ได�รับการ
ส�งเสริม

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

15 อุดหนุนชุมชนในการ
ร�วมงานประเพณีบุญ
มหาชาติและบุญบั้งไฟ

เพื่อรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนชุมชนที่เข�าร�วม
จํานวน 11 ชุมชน

   605,000    605,000    605,000    605,000    605,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วมงาน
ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 60 

ของประชาชน
ทั้งหมด 11 

ชุมชน

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ได�รับการ
ส�งเสริม

กองการศึกษา

รวม 15 โครงการ 3,260,000 1,630,000 4,280,000 1,880,000 1,880,000 



แบบ ผ.03

เป�าหมาย หน	วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

จัดซื้อรถยนต�บรรทุก ชนาด 6
 ตัน 6 ล6อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม"ต่ํากว"า 6,000 ซีซี 
แบบกระบะเหล็ก จํานวน 1 
คัน

- 1,920,000 - - - สํานักปลัด

2 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ,า
และวิทยุ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

ติดตั้งกล6องวงจรป>ดภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลพังโคน จํานวน 8 ตัว

- 500,000 - - - สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.03

เป�าหมาย หน	วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและที่มา

3 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เครื่อง
ดับเพลิง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง
พร6อมเครื่องช"วยหายใจ 
จํานวน 2 ชุด

- 200,000 - - - สํานักปลัด

4 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการจัดซื้อรถกู6ภัย จํานวน
 1 คัน

- - 5,500,000 - - สํานักปลัด



แบบ ผ.03

เป�าหมาย หน	วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและที่มา

5 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
แบบมีกระเช6า 15 เมตร 
จํานวน 1 คัน

- - 14,000,000 - - สํานักปลัด

6 การศึกษา ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
การศึกษา

เพื่อให6เด็กมีอุปกรณ�
ออกกําลังกาย และ
พัฒนาการครบ 4 ด6าน

จัดซื้อเครื่องเล"นสนาม จํานวน
 1 ชุด

150,000 150,000 - - - กองการศึกษา

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
การเกษตร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อเครื่องพ"นหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง

- 59,000 - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล6อม



แบบ ผ.03

เป�าหมาย หน	วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและที่มา

8 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งาน
บ6านงานครัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อเลื่อยโซ"ยนต� ขนาดไม"
น6อยกว"า 0.5 แรงม6า แต"ไม"
เกิน 1.0 แรงม6า จํานวน 1 
เครื่อง

15,000 - - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล6อม

9 เคหะและชุมชน ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งาน
บ6านงานครัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองช"าง

จัดซื้อเลื่อยโซ"ยนต� ขนาด 
3.00 แรงม6า  จํานวน 1 
เครื่อง

- 25,000 - - - กองช"าง

10 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาด 
4000 ลิตร ชนิด 6 ล6อ
เครื่องยนต�ดีเซลกําลังแรงม6า
สูงสุดไม"น6อยกว"า 150 
แรงม6าจํานวน 1 คัน

- - 2,300,000 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล6อม

11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลรักษา
ความสะอาดของถนน

จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท6าย ขนาด 6 ตัน 6 ล6อ
จํานวน ๑ คัน

- 2,400,000 - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล6อม



แบบ ผ.03

เป�าหมาย หน	วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและที่มา

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลรักษา
ความสะอาดของถนน

จัดซื้อรถกวาดดูดฝุKน จํานวน 
๑ คัน

- - 12,000,000 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล6อม

13 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพื่อใช6ในการ
ปฏิบัติงานของกองช"าง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม"ต่ํากว"า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล6อ  แบบดับเบิ้ล
แคบ (สี่ประตู) จํานวน 1 คัน

 -    -    787,000 -  -   กองช"าง

14 แผนงานการ
พาณิชย�

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
สํานักงาน

เพื่อใช6สําหรับวาง
สินค6าภายในตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน

จ6างเหมาก"อสร6างโตLะวาง
จําหน"ายสินค6าตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน

 76,000  -    -   -  -   กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล6อม

15  แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ,า
และวิทยุ

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยภายในเขต
เทศบาล

ติดตั้งกล6องวงจรป>ด ระบบใหม"
 บริเวณจุดเสี่ยงงภายในเขต
เทศบาลจํานวน 16 จุด

- -               -   - 500,000 สํานักปลัด

รวม 15 โครงการ 241,000 5,254,000 34,587,000 - 500,000 

โครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564


