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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น (ฉบับที่ 3). พ.ศ. ๒๕61 ได�กำหนดให�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่น และให�
องค กรปกครองส�วนท�องถิ่นใช�แผนพัฒนาท�องถิ่นเป3นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ�ายประจำป5 และ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการท่ีกำหนด
ไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลตำบลพังโคนได�ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดย
ได�นำแนวคิดประเด็นหลักการพัฒนาตลอดจนป?ญหาและความต�องการของประชาชนทุกภาคส�วนมา
ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคล�องกับอำนาจหน�าท่ีของเทศบาล ตามระเบียบกฎหมาย
กำหนดและได�นำบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทำให�สามารถนำแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ดังกล�าวใช�เป3นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ินได�ตรงกับสภาพป?ญหาและความต�องการของประชาชนได�
อย�างแท�จริง 

เทศบาลตำบลพังโคน หวังเป3นอย�างยิ่งว�าแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จะเป3น
เครื่องมือที่มีประโยชน ในการดำเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต�อจุดมุ�งหมายที่ได�
คาดหวังไว�ต�อไป 
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บทนำ 
 

  เทศบาล  เป	นองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่ประชาชนจะต�องเข�ามามีส�วนร�วม
ในการกำหนดทิศทางในการพัฒนา เพื่อให�สอดคล�องกับแนวนโยบายการกระจายอำนาจสู�ท�องถิ่นของรัฐบาล 
ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2542 กำหนดอำนาจและหน�าที ่ของเทศบาลในการจ ัดทำแผนพัฒนาของตนเองและระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2559 ท่ีกำหนดข้ันตอน
ในการจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่น  และแผนการดำเนินการประจำป6 ประกอบด�วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล แผนพัฒนาท�องถิ ่นเป	นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล มีลักษณะเป	นการกำหนด 
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับป6งบประมาณแต�ละป6ซึ่งต�อเนื่องและเป	นแผนก�าวหน�าคลอบคลุม
ระยะเวลาสี่ป6 โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงตามความจำเป	นและเหมาะสม 

  ดังนั้น  การปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตามอำนาจหน�าที่  ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 (แก�ไขเพิ่มเติมจนถึงป?จจุบัน) และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให�แก�
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 มีความสำคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาเทศบาล และประเทศชาติโดย
ส�วนรวม เนื่องจากการปฏิบัติงานของเทศบาลส�งผลโดยตรงต�อการบริการสาธารณะให�แก�ประชาชน ดังนั้นการ
จัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินจึงเป	นแนวทางท่ีจะทำให�เทศบาลสามารถปฏิบัติงานและบริการสาธารณะให�แก�
ประชาชนในพื้นที่ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  และบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถสนองตอบต�อความต�องการ
ของประชาชนได�อย�างครอบคลุมและทั่วถึง โดยใช�ทรัพยากรในการบริหารเท�าที่มีอยู�ได�อย�างเต็มศักยภาพ 
รวมท้ังอยู�ในกรอบและแนวทางท่ีวางไว�แล�วในแต�ละป6  ซ่ึงทำให�ง�ายแก�การดำเนินงานตามนโยบาย 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
แผนพัฒนาท�องถิ่นของเทศบาลตำบลพังโคนเป	นการกำหนด แผนงานและโครงการพัฒนาท่ี

จัดทำข้ึนสำหรับป6งบประมาณแต�ละป6 ซ่ึงมีความต�อเนื่อง  และเป	นแผนก�าวหน�าครอบคลุมระยะเวลาสี่ป6  เพ่ือ
สอดคล�องกับวิสัยทัศน� พันธกิจและจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาในยุทธศาสตร�การพัฒนา รวมทั้งสอดคล�องกับ
ป?ญหาความต�องการของประชาคมและชุมชน 

2. วัตถุประสงค"ของการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
1. เพ่ือเป	นการเตรียมโครงการต�างๆ ให�อยู�ในลักษณะพร�อมท่ีจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ

รายจ�ายประจำป6ของแต�ละป6  ( พ.ศ.2561 -  พ.ศ.2565)  และสามารถนำไปปฏิบัติได�ทันทีเมื่อได�รับเงิน
งบประมาณ 

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ�และเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�และการจัดทำงบประมาณ
รายจ�ายประจำป6 

3. ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ.2561  - พ.ศ.2565) 
  เพื ่อให�การจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ ่นของเทศบาล (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) มีความ
สอดคล�องกับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 -  พ.ศ.2564) 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด จึงได�
กำหนดข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินไว� 7 ข้ันตอน  ดังนี้   
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 ข้ันตอนท่ี 1   การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  ปลัดเทศบาลในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา พร�อมด�วย
เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง เข�าพบคณะบริหารเพื่อชี้แจงให�ผู�บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต�องดำเนินการต�อไป  และ
ดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) โดยเสนอผ�านปลัดเทศบาลเพ่ือ
พิจารณาก�อนเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

 ข้ันตอนท่ี 2   การคัดเลือกยุทธศาสตร" และแนวทางการพัฒนา 
  1.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร�การพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนามาจากยุทธศาสตร�  พร�อมทั้งข�อมูลที่เกี่ยวข�อง ป?ญหาความต�องการของประชาชน ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาของจังหวัด อำเภอ และนโยบายของผู�บริหาร เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  2.   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคมเทศบาลและส�วนราชการที่เกี ่ยวข�อง 
เพ่ือพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน (ครั้งแรก) โดยพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการ
พัฒนาท่ีสมควรนำมาใช�เป	นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคมเทศบาลและส�วนราชการที่เกี่ยวข�องประชุมอีกครั้ง
เม่ือครบรอบป6 เพ่ือพิจารณาทบทวนว�ายุทธศาสตร�แนวทางการพัฒนาท่ีได�คัดเลือก โครงการ กิจกรรมท่ีกำหนด
ไว�ยังมีความเหมาะสมหรือไม�  สามารถเพ่ิมเติมหรือตัดทอนได� หรือเปลี่ยนแปลงแก�ไขได� 

 ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข�อมูล และการวิเคราะห"ข�อมูล 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ดำเนินการสำรวจ   และเก็บรวบรวม
ข�อมูลพื้นฐานทั่วไป วิเคราะห�ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก เพื่อจะได�นำมาวิเคราะห� แนว
ทางการพัฒนา ทำให�สามารถนำมาวิเคราะห� SWOT  (การวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสและอุปสรรค) ได� 

การวิเคราะห"ข�อมูล 
  ประกอบด�วย 4 กิจกรรมหลัก  คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ�านมา   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท�อง 
ถ่ิน  สรุปผลงานพัฒนาท่ีผ�านมาและนำเสนอประชุมซ่ึงประกอบด�วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคม 
เทศบาล และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องเพื่อประเมินผลการพัฒนาเทศบาลในรอบป6ที่ผ�านมา โดยประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา   หลังจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ได� 
ประชุมเพื่อประเมินผลการพัฒนาในป6ที ่ผ�านมาแล�ว  ก็จะร�วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา เพ่ือให�สอดคล�องกับป?ญหาความต�องการของประชาชน/ชุมชน ในห�วงระยะเวลาสี่ป6 
  3.  ปรับลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผน ( ตามข�อ 1 ) จะต�องร�วมกันเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา เพื่อจะได�บรรลุใน
แผนพัฒนาท�องถ่ินตามลำดับก�อนหลัง 
  4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห�วงระยะสี่ป6   เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผน ได�จัดลำดับว�ามีความเป	นไปได�ในทางปฏิบัติหรือไม�เพียงใด ได�นำแนวทางการพัฒนาทำการ
วิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสและอุปสรรค ( SWOT  ANALYSIS) อีกครั้ง 
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 ข้ันตอนท่ี 4   การกำหนดวัตถุประสงค"ของแนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาร�วมกันคัดเลือกวัตถุประสงค�การพัฒนา มา
จัดทำเป	นวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนา
มาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา ที่สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาในช�วงสี่ป6  โดยพิจารณาอย�างรอบคอบ
เพ่ือให�ได�โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ�วน ตามขีดความสามารถของทรัพยากรการบริหาร ความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดำเนินการ 

 ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล�อง
กับแนวทางการพัฒนาในช�วงสี่ป6มาจัดทำรายละเอียด โครงการตามเปTาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ� งบประมาณ 
รายจ�ายประจำป6ได�ต�อไป 

 ข้ันตอนท่ี 6  การจัดทำร9างแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลร�วมกันจัดทำร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
โดยมีเค�าโครงประกอบด�วย 5 ส�วน ดังนี้ 
ส9วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 
 1. ด�านกายภาพ 
 2. ด�านการเมือง/การปกครอง 
 3. ประชากร 
 4. สภาพทางสังคม 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งน�า) 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 10. อ่ืน ๆ (ถ�ามีระบุด�วย) 
ส9วนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2557-2560) 
 1. สรุปผลการด�าเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ และการเบิกจ�ายงบประมาณ ในป6งบประมาณ 
 พ.ศ. 2557-2560 
 2. ผลท่ีได�รับจากการด�าเนินงานในป6งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 3. สรุปป?ญหาอุปสรรคการด�าเนินงานที่ผ�านมาและแนวทางการแก�ไข ป6งบประมาณ พ.ศ. 2557-
     2560 
ส9วนท่ี 3 ยุทธศาสตร"องค"กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 
 1. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 2. ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 3 การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
ส9วนท่ี 4 การนาแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู9การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงาน 
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถ่ิน   
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ส9วนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 3. สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในภาพรวม 
 4. ข�อเสนอแนะในการจัดท�าแผนพัฒนาท�องถ่ินในอนาคต 

 ขั้นตอนที่  6   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนำร9างแผนพัฒนาท�องถิ่นท่ี
ปรับปรุงแล�ว เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณา 
 ข้ันตอนท่ี  7   การอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเสนอร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีผ�านการพิจารณาให�ผู�บริหาร
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช� 

2. นายกเทศมนตรีนำร�างแผนพัฒนาท�องถิ ่นที ่ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท�องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นระดับ
อำเภอในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจเสนอขอรับอนุมัติจากสภาเทศบาล 

3. เม่ือผู�บริหารอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินแล�ว   และนำไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจ�ง
สภาเทศบาล และคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
รวมท้ังประกาศให�ประชาชน และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบโดยท่ัวกัน 

4.  ประโยชน"ของการจัดแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) 

  การวางแผนเป	นกระบวนการทางสติป?ญญาที่พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐาน
การตัดสินใจตามวัตถุประสงค� ความรู�และการคาดคะเนอย�างใช�ดุลยพินิจการวางแผน จึงมีความเกี่ยวข�องกับ
การคาดการณ�ต�าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ�านกระบวนการคิดก�อนทำ จึง
กล�าวได�ว�าการวางแผนคือความพยายามที่เป	นระบบ (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที ่ดีที ่สุดสำหรับอนาคตเพื่อให�องค�กรบรรลุผลที่ปรารถนา การวางแผนพัฒนาประจำป6  ถือว�าเป	น
เครื่องมืออย�างหนึ่งที่จะช�วยให�เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนาได�บรรลุวัตถุประสงค� เปTาหมายอย�างมี
ประสิทธิภาพ และประหยัดทั้งด�านเวลา บุคคลากร จัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่นได�ดำเนินเรื ่องการจัดลำดับ
ความสำคัญของประเด็นหลักการพัฒนา เพื่อนำมาคัดเลือกและจัดทำรายละเอียดแผนงาน / โครงการ ให�
ตอบสนองต�อป?ญหาความต�องการของประชาชนในเขตเทศบาลได�อย�างแท�จริง นอกจากนี้แผนพัฒนาท�องถ่ินยัง
เป	นมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว�างแผนพัฒนาท�องถิ่น กับการจัดทำงบประมาณรายจ�าย
ประจำป6ของเทศบาลอีกด�วย การวางแผนจึงเป	นการพิจารณาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให�บรรลุ
เปTาหมายท่ีปรารถนา เปรียบเสมือนเป	นสะพานเชื่อมโยงระหว�างป?จจุบันและอนาคต เป	นการคาดการณ�สิ่งท่ียัง
ไม�เกิดข้ึน  
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ส9วนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 
1.  สภาพท่ัวไป 

 ลักษณะท่ีตั้ง 
  เทศบาลตำบลพังโคน ตั้งอยู�ที่อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  อยู�ห�างจากศาลากลางจังหวัด
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 22 ( สกลนคร-อุดรธานี ) ประมาณ 54 
กิโลเมตร การติดต�อกับจังหวัดใช�ทางรถยนต� โดยอาศัยทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 22 ซึ่งเป	นทางลาดยาง
ตลอดสาย และอยู�ห�างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 580 กิโลเมตร 
  เทศบาลตำบลพังโคน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น   6.66   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,162 ไร� 
มีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ 
  เริ่มจากหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู�ริมคลองชลประทานฝ?aงเหนือตรงที่บรรจบกับริมห�วยสะแกฝ?aง
ตะวันตก เป	นเส�นตรงไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 150 เมตร ผ�านถนนสายไปบ�านดอนตาล-โนนสูงถึงหลัก
เขตท่ี 2 ซ่ึงต้ังอยู�บริเวณตอนโค�งของห�วยเสือแมบ (ห�วยเสียว) ฝ?aงตะวันออก จากหลักเขตท่ี 2 เลียบริมห�วยเสือ
แมบ (ห�วยเสียว) ฝ?aงตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต�ผ�านทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 222  (พังโคน-บึง
กาฬ) ตารางกิโลเมตร ที ่ 1.146 แล�วเลียบตามริมห�วยเสือแมบ  (ห�วยเสียว)   ฝ? aงตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต�เป	นระยะทาง 330 เมตร ถึงหลักเขตที ่ 3 ซึ ่งตั ้งริมทางหลวงแผ�นดินหมายเลข   22 
(สกลนคร-อุดรธานี) ฝ?aงเหนือตรงกิโลเมตรท่ี 108.650 

 ทิศตะวันออก 
  จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมห�วยเสือแมบ (ห�วยเสียว) ฝ?aงตะวันออกไปทางทิศใต� และตะวันตก
เป	นระยะทาง 80 เมตร ถึงหลักท่ี 4 ซ่ึงต้ังอยู�ริมห�วยเสือแมบ (ห�วยเสียว) ฝ?aงใต� ตรงท่ีบรรจบกับริมห�วยคำโพธิ์ 
ฝ?aงตะวันออก 

 ทิศใต� 
  จากหลักเขตที่ 4 เป	นเส�นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต�ระยะทาง 165 เมตร ถึงหลักเขตท่ี 
5 ซึ่งตั้งอยู�ริมทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 227 (พังโคน-วาริชภูมิ) ตรงกิโลเมตรที่ 1.300 จากหลักเขตที่ 5 
เป	นเส�นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามริมถนน คสล.สายบ�านนาเหมือง – บ�านหนองหญ�าปล�องฝ?aงใต�ถึง
หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู�ริมถนน คสล. สายบ�านนาเหมือง-บ�านหนองหญ�าปล�องตรงที่บรรจบกับริมห�วยสะแกฝ?aง
ตะวันตก 

 ทิศตะวันตก   

จากหลักเขตท่ี 6 เลียบริมห�วยสะแกฝ?aงตะวันตกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 7 ซ่ึงต้ังอยู�ริม 
ห�วยสะแกฝ?aงตะวันตก บริเวณริมทางหลวงแผ�นดินหมายเลข  22 ( สกลนคร-อุดรธานี ) ตรงกิโลเมตรท่ี 
104.920 จากหลักเขตท่ี 7 เลียบริมห�วยสะแกฝ?aงตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 

เขตการปกครอง เทศบาลตำบลพังโคนแบ�งเขตการปกครองออกเป	น 3 หมู�บ�าน (เต็มพ้ืนท่ี)  
และบางส�วน 2 หมู�บ�าน ดังนี้  หมู�ท่ี 1 บ�านพังโคน, หมู�ท่ี 2 บ�านนาเหมืองบางส�วน, หมู�ท่ี 8 บ�านโพธิ์ชัย ,  หมู�
ท่ี 9 บ�านศรีจำปาชนบท และหมู�ท่ี 10 บ�านนาเหมืองใหญ�บางส�วน 
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 อาณาเขตติดต9อ    

ทิศเหนือ จรดเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา 
  ทิศใต�     จรดเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา 
  ทิศตะวันออก   จรดเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลไฮหย�อง 
  ทิศตะวันตก   จรดเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา 

2.  ประชากร 
  จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร   ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  มีทั้งหมด 
6,789 คน เป	นชาย  3,353 คน หญิง 3,436 คน ความหนาแน�นของประชากรต�อพื้นที่ประมาณ 1,019 
คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียด ดังนี้ 
จำนวนประชากร และจำนวนครัวเรือน  ณ เดือน ตุลาคม 2564 
 

หมู9ท่ี ช่ือหมู9บ�าน 
ประชากร 

รวม หลังคาเรือน หมายเหตุ ชาย หญิง 
1 บ�านพังโคน 1,567 1,620 3,187 1,701  
2 บ�านนาเหมืองบางส�วน 61 85 146 43  
8 บ�านโพธิ์ชัย 1,043 1,104 2,147 1559  
9 บ�านศรีจำปาชนบท 491 453 944 670  
10 บ�านนาเหมืองใหญ�บางส�วน 5 3 8 3  
รวม 3,167 3,265 6,432 2,758  

 

3.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม  การจราจร 
  1.  การจัดการขนส�งมวลชน การติดต�อกับพื้นที่ใกล�เคียง หรือกับจังหวัดอื่น ๆ อาศัยการ
ขนส�งมวลชนจากภาคเอกชน ซึ่งประชาชนสามารถใช�บริการรถโดยสารที่วิ่งผ�านพื้นที่ของเทศบาลจำนวน 8 
เส�นทางการเดินรถ ได�แก� สายอุดรธานี – สกลนคร , สายอุดรธานี – บึงกาฬ , สายอุดรธานี – นครพนม, สาย
พังโคน-วานรนิวาส และสายเชียงราย-นครพนม    

2.  ถนน สะพาน เทศบาลตำบลพังโคนมีถนนที่อยู�ในความรับผิดชอบจำนวน 137 สาย 
สะพาน / ท�อเหลี่ยม คสล.ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบจำนวน 1 แห�ง แยกได� ดังนี้ 
 

ลำดับ ประเภท จำนวน 
1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 67 สาย 
2 ถนนลูกรัง  22 สาย 
3 ถนนแอสฟ?ลท�ติกคอนกรีต 48 สาย 
4 สะพานท�อเหลี่ยม 1 แห�ง 
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การประปา 

  1.  จำนวนเส�นทางท่ีมีระบบท�อ  
- น้ำประปาไหลผ�านในเขตเทศบาลพังโคน  มีจำนวนทั้งสิ ้น 109 สาย จากถนน

ท้ังหมด 137 สาย คิดเป	นร�อยละ 79.56 
  2.  หน�วยงานเจ�าของกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลพังโคน 

- ใช�น้ำประปา จากการประปาส�วนภูมิภาคอำเภอพังโคน 
  3. แหล�งน้ำดิบท่ีใช�ผลิตประปา และแหล�งน้ำดิบสำรอง   

- การประปาส�วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ใช�แหล�งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาและแหล�งน้ำ
ดิบสำรอง จากโครงการชลประทานเข่ือนน้ำอูน 

 ไฟฟGา 

  เทศบาลตำบลพังโคน  ได�รับบริการไฟฟTาจากการไฟฟTาส�วนภูมิภาคอำเภอพังโคน 
1. จำนวนถนนที่มีระบบไฟฟTาพาดผ�าน จำนวนทั้งหมด 123 สาย จากถนนทั้งหมด 137 

สาย  คิดเป	นร�อยละ 89.78 
2.   พ้ืนท่ีท่ีได�รับบริการไฟฟTาร�อยละ  89.78 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
3.  ไฟฟTาสาธารณะ มีไฟฟTาส�องสว�างขนาด 40 วัตต� ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

ตำบลพังโคน จำนวน 830 จุด ครอบคลุม 137 สาย 

 การส่ือสาร 
1)  จำนวนโทรศัพท�ส�วนบุคคลในพ้ืนท่ีประมาณ  1,120  หมายเลข 
2) ท่ีทำการไปรษณีย�โทรเลขท่ีให�บริการด�านไปรษณีย�ในพ้ืนท่ีจำนวน 1 แห�ง 
3) ระบบเสียงตามสายในพ้ืนท่ีให�บริการได�ครอบคลุมประมาณร�อยละ  90 ของพ้ืนท่ี 

4.  ด�านเศรษฐกิจ 

 โครงสร�างทางเศรษฐกิจ / รายได�ประชากร 
  การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน      โดยส�วนมากประกอบ
อาชีพด�านพาณิชยกรรม การบริการ รองลงมาประกอบอาชีพด�านเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม ซึ่งการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน โดยรวมแล�วมีรายได�เฉลี่ยประมาณ  46,000  
บาท/คน/ป6 

 การเกษตรกรรม 
  การเกษตรกรรม โดยรวมส�วนมากประชาชนจะผลิตเก็บไว�ใช�เพ่ือบริโภคเอง 

 การพาณิชยกรรมและบริการ 
  สภาพการค�าการบริการในเขตเทศบาลตำบลพังโคนมีลักษณะเป	นการค�าปลีกและส�งผู�
ประกอบกิจการค�ามีทั ้งรายใหญ� และรายย�อย แหล�งพาณิชยกรรม ส�วนใหญ�อยู �บริเวณใจกลางเมือง ซ่ึง
ประกอบด�วยบริษัท ห�างหุ�นส�วนสามัญ นิติบุคคล ธนาคารพาณิชย� สำนักงานประกันภัย โรงแรม ร�านอาหาร 
ฯลฯ แยกเป	นประเภท ดังนี้ 
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ลำดับ ประเภท จำนวน 
1. สถานประกอบการด�านพาณิชยกรรม  
         ก.   สถานีบริการน้ำมัน 5 แห�ง 
         ข.   ตลาดสด 1 แห�ง 
         ค.   ร�านค�าท่ัวไป 512 แห�ง 

2. สถานประกอบการเทศพาณิชย�  
         ก.  สถานธนานุบาล 1 แห�ง 

3. สถานประกอบการด�านบริการ  
         ก.  โรงแรม / รีสอร�ท 5 แห�ง 
         ข.   ธนาคาร 6 แห�ง 
         ค.  สถานท่ีจำหน�ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข  96 แห�ง 
   

 

การอุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลพังโคน เป	นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก แยกตามประเภท
ดังนี้   
 

ลำดับ ประเภท จำนวน 
1. โรงสีขนาดใหญ� 2  แห�ง 
2. โรงงานผลิตน้ำแข็ง 2 แห�ง 
3. โรงกลึง 6 แห�ง 

   
 

 การท9องเท่ียว 
  ในเขตเทศบาลตำบลพังโคนมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสำคัญ ได�แก� พิพิธภัณฑ�หลวงปูjคำ ยสกุลปุตโต  
วัดศรีจำปาชนบท หมู�ท่ี 9 

 
การปศุสัตว" 

  การปศุสัตว� ในเขตเทศบาลตำบลพังโคนโดยทั่วไป ประชาชนเลี้ยงไว�เพื่อบริโภค และเป	น
รายได�เสริม และมีบางส�วนท่ีทำเป	นอาชีพหลัก เช�น การเลี้ยงโค เป	ด ไก� สุกร ฯลฯ 

5.  ด�านสังคม 

 ชุมชน 
1. ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน  มีจำนวน  11 แห�ง  จำนวนครัวเรือน 2,758  

หลังคาเรือน จำนวนประชาชนในชุมชนรวม  6,789 คน 
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ศาสนา 
  ประชาชนในเขตเทศบาลส�วนใหญ�จะนับถือศาสนาพุทธ มีการทำบุญตามประเพณีต�าง ๆ เช�น
ประเพณีแห�เทียนเข�าพรรษา ฯลฯ 
  นอกจากนี้จะมีประชากรบางส�วนนับถือศาสนาอ่ืน ๆ เช�น ศาสนาคริสต� อิสลาม  ศาสนสถาน
ประกอบศาสนกิจของศาสนาต�าง ๆ มีดังนี้ 
 

ประเภท จำนวน ช่ือ สถานท่ีตั้ง 
1. วัด 2 แห�ง 1.  วัดศรีจอมธาตุ หมู� 9 
  2.  วัดปjาศรีจำปาชนบท หมู� 9 
2. โบสถ�คริสต� 1 แห�ง 1. โบสถ�คริสตจักรพังโคน หมู� 9 
    

 
1.    ผู�นับถือศาสนา ร�อยละ 98.63 ของจำนวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล  
2. ผู�นับถือศาสนาคริสต� ร�อยละ 1.37 ของจำประชากรท้ังหมดในเทศบาล 

 
 วัฒนธรรม 

1. ประเพณีบุญบ้ังไฟและบุญมหาชาติ จัดงานประมาณเดือนพฤษภาคม โดยมีกิจกรรมการ 
จัดงานพอสังเขป  ดังนี้ 

        -  ประกวดธิดาบ้ังไฟทางไกล -  ประกวดขบวนแห�บั้งไฟ 
        -  การแข�งขันบ้ังไฟทางไกล  -  ประกวดการจัดทำบ้ังไฟสวยงาม 
2.   ทำบุญและฟ?งเทศน�มหาชาติ 
3.    ประเพณีวันสงกรานต� จัดงานประมาณเดือนเมษายน โดยมีกิจกรรมการจัดงานพอ 

สังเขป ดังนี้ มีการจัดขบวนแห�พระ  รดน้ำดำหัวผู�ใหญ� แข�งขันและการละเล�นกีฬาพ้ืนเมือง 

การศึกษา 
ระดับการศึกษา ศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก ระดับก9อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
จำนวนโรงเรียน

(แห9ง) 
สังกัด จำนวน สังกัด จำนวน สังกัด จำนวน 

 เทศบาล 1 เทศบาล - เทศบาล - 
 สปช. - สปช. 1 สปช. - 
 สช. - สช. - สช. 1 
       

จำนวนห�องเรียน
(ห�อง) 

สังกัด จำนวน สังกัด จำนวน สังกัด จำนวน 

 เทศบาล 3 เทศบาล - เทศบาล - 
 สปช. - สปช. 6 สปช. - 
 สช. - สช. - สช. 15 
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จำนวนนักเรียน (คน) สังกัด จำนวน สังกัด จำนวน สังกัด จำนวน 
 เทศบาล 60 เทศบาล - เทศบาล - 
 สปช. - สปช. 166 สปช. 320 
 สช. - สช. 145 สช. 362 

ระดับการศึกษา ศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก ระดับก9อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
จำนวนครู (คน) สังกัด จำนวน สังกัด จำนวน สังกัด จำนวน 

 เทศบาล 3 เทศบาล - เทศบาล - 
 สปช. - สปช. 6 สปช. 10 
 สช. - สช. 21 สช. 7 

       
 
 กีฬา นันทนาการ / พักผ9อน 
  เทศบาลตำบลพังโคนมีสวนสาธารณะ เพื่อให�ประชาชนได�มาพักผ�อนและออกกำลังกาย
จำนวน 2 แห�ง  ซึ่งในสวนสาธารณะจะมีอุปกรณ�ออกกำลังกาย และมีสนามสำหรับเล�นกีฬาต�าง ๆ เช�นสนาม
วอลเล�ย�บอล สนามตะกร�อ และลานสำหรับวิ่งออกกำลังกาย 

 สาธารณสุข 
1.  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

-   โรงพยาบาลรัฐ จำนวน 1  แห�ง 
  2.   คลินิกเอกชน  จำนวน 8  แห�ง แยกเป	น  

-    คลินิกแพทย�เอกชน จำนวน  6 แห�ง  
-    คลินิกทันตแพทย� จำนวน  2 แห�ง  

3.    บุคคลากรทางการแพทย�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในสถานพยาบาลทุกแห�ง ทุกสังกัด ในเขตพ้ืนท่ี 
-   แพทย�    จำนวน  5 คน 
-   ทันตแพทย�    จำนวน  2  คน 
-   เจ�าพนักงานทันตสาธารสุข  จำนวน  2 คน 
-   ผู�ช�วยทันตแพทย�   จำนวน  1 คน 
-   พยาบาล    จำนวน  64 คน 
-   เภสชักร    จำนวน  3 คน 
-  เจ�าพนักงานเภสัชกรชุมชน  จำนวน  3 คน 
-   เจ�าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จำนวน  2 คน 
-   นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน  3 คน 
-   รังสีวิทยาการแพทย�   จำนวน  2 คน 
-   เจ�าพนักงานวิทยาศาสตร�การแพทย� จำนวน  2 คน 
-   นักเทคนิคการแพทย�   จำนวน  2  คน 
-   อ่ืน ๆ    จำนวน   1 คน 

 

 การปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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1. รถยนต�ดับเพลิง  จำนวน 2 คัน แยกเป	น (แยกตามขนาดบรรจุน้ำ) 
ก. คันท่ี 1 จุน้ำได�  3,500 ลิตร ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2513 ราคา  485,000 บาท 
ข. คันท่ี 2 จุน้ำได� 3,500   ลิตร ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2535  ราคา  1,297,770 บาท 

2.  รถบรรทุกน้ำ  จำนวน 3 คัน แยกเป	น (แยกตามขนาดบรรจุน้ำ) 
ก. คันท่ี 1 จุน้ำได� 8,000 ลิตร ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2522  ราคา  470,000  บาท 
ข. คันท่ี 2 จุน้ำได� 12,000 ลิตร ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2541 ราคา 1,993,000 บาท 
ค. คันท่ี 3 จุน้ำได� 10,000 ลิตร ได�รับการถ�ายโอนจากอำเภอพังโคน 

3.  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง 
4.  เจ�าพนักงานปTองกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คน 
5.  พนักงานดับเพลิง จำนวน 15 คน 

แหล9งน้ำ 

1.  หนอง บึง จำนวน 1 แห�ง ได�แก� หนองสิม มีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำประมาณ 20,000 ลบ.ม. 
2.  คลอง ลำธาร ห�วย จำนวน 5 แห�ง ได�แก� ห�วยแก ,ห�วยเสียว, ห�วยคำโพธิ์ ,ห�วยคำโพธิ์ 

น�อย และห�วยพังโคน 

 ขยะ 
1.  ปริมาณขยะ  10 ตัน/วัน 
2.  รถยนต�ท่ีใช�จัดเก็บขยะ รวม 3 คน (แยกตามขนาดความจุขยะ) 
     -  รถยนต�คันท่ี 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  16 ลบ.หลา  ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2536 

            -  รถยนต�คันท่ี 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 16 ลบ.หลา ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2539 
            -  รถยนต�คันท่ี 3 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา  ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2549 

3.  ขยะท่ีเก็บขนได�  จำนวน 12  ตัน / วัน 
4.  ขยะท่ีกำจัดได� จำนวน  12   ตัน / วัน 

  กำจัดขยะโดยวิธี              กองบนพ้ืน    กองบนพ้ืนแล�วเผา 
    ฝ?งกลบอย�างถูกสุขลักษณะ    หมักทำปุlย 
    เผาในเตาเผาขยะ 
 ก.  ท่ีดินสำหรับกำจัดขยะท่ีกำลังใช�งาน จำนวน 28 ไร� 1 งาน 10 ตารางวา ต้ังอยู�ท่ีเขตพ้ืนท่ี 

องค�การบริหารส�วนตำบลไฮหย�อง 
   -  ห�างจากเขตท�องถ่ินเป	นระยะทาง 2  กิโลเมตร 
   -  ท่ีดินสำหรับกำจัดขยะได�อีกจำนวน 28  ไร� 

  -  เหลือท่ีดินกำจัดขยะได�อีกจำนวน 20  ไร� 
  -  คาดว�าจะสามารถกำจัดขยะได�อีก 15  ป6 

    ข.   สภาพการเป	นเจ�าของท่ีดินสำหรับกำจัดขยะ 
-  ท�องถ่ิน  จัดซ้ือเอง เม่ือ พ.ศ.2521  ราคา 170,000 บาท 
-  เช�าท่ีดินเอกชน ต้ังแต� พ.ศ.   -    ป?จจุบันเช�าป6ละ   -  บาท 

  ค.  ท่ีดินสำรองท่ีเตรียมไว�สำหรับกำจัดขยะ จำนวน  15 ไร� 3 งาน 51 ตารางวา ท่ีตั้งติดต�อ
ท่ีท้ิงขยะเดิมของเทศบาล 
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6.  ด�านการเมือง  การบริหาร 
  โครงสร�างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ก. อัตรากำลัง  เทศบาลตำบลพังโคนมีอัตรากำลัง จำนวน  94  คน แยกได�ดังนี้ 
1. อัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพังโคนแยกตามหน�วยงาน 

 

หน9วยงาน พนักงาน 
เทศบาลสามัญ 

ลูกจ�าง 
ประจำ 

พนักงาน
จ�าง 

รวม 

ปลัดเทศบาล 1 - - 1 
รองปลัดเทศบาล 1 - - 1 
ตรวจสอบภายใน 1 - - 1 
สำนักปลัด 10 6 10 26 
กองคลัง  7   - 3 9 
กองช9าง 8 - 2 10 
กองการศึกษา 5 - 4 10 
กองสาธารณสุข ฯ 4 - 32 36 

รวม 37 6 51 94 
 

ข. โครงสร�างการบริหารงาน มีโครงสร�างบริหารงานโดยแบ�งการบริหารงานเป	นหน�วยงาน
ต�าง ๆ ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 
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แผนภูมิโครงสร�างแบ9งส9วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3 ปK  เทศบาลตำบลพังโคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ปลดัเทศบาล

(นกับริหารงานทอ้งถิ�น ระดบั กลาง)

รองปลดัเทศบาล

(นกับริหารงานทอ้งถิ�น ระดบัตน้ )

หวัหนา้สาํนกัปลดั

(นกับริหารงานทั�วไป ระดบัตน้)

กองคลงั

(นกับริหารงานการคลงั ระดบักลาง)

กองช่าง

(นกับริหารงานช่าง ระดบักลาง)

กองสาธารณสขุ ฯ (นกับริหารงาน
สาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม 

ระดบักลาง)

กองการศกึษา

(นกับริหารงานการศกึษา ระดบัตน้)

�. ฝ่ายอํานวยการ 

  - งานธุรการ 

  - งานบริหารทั�วไป 

  - งานการเจา้หนา้ที� 

 -  งานควบคุมเทศ

พาณิชย ์

  - งานจดัทาํงบประมาณ 

  -  งานนิติกร 

  -  งานวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

  -  งานบริการและ

เผยแพร่วิชาการ 

�. ฝ่ายปกครอง 

  -  งานทะเบียนราษฎร 

  -  งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

�. ฝ่ายบริหารงานคลัง 

  - งานการเงินและบญัชี 

  - งานพฒันารายได ้

  - งานผลประโยชน์และ

กิจการพาณิชย ์

 -  งานแผนที�ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์น 

�. ฝ่ายบริหารทั�วไป 

  -  งานธุรการ 

  -  งานพสัดุและ

ทรัพยสิ์น 

�. ฝ่ายแบบและก่อสร้าง    

  - งานธุรการ 

  - งานวิศวกรรม 

 -  งานสถาปัตยกรรม 

  - งานผงัเมือง 

�. ฝ่ายโยธา 

  -  งานสาธารณูปโภค 

  -  งานสถานที�และการ

ไฟฟ้าสาธารณะ 

  -  งานสวนสาธารณะ 

�. ฝ่ายบริหารงาน

สาธารณสุข 

  - งานสุขาภิบาลอนามยั

สิ�งแวดลอ้ม 

  - งานวางแผน

สาธารณสุข 

  - งานสัตวแพทย ์

�. ฝ่ายบริหารงานทั�วไป 

  -  งานธุรการ 

  -  งานส่งเสริมสุขภาพ 

  -  งานการเงินและบญัชี 

�. ฝ่ายแผนงานและ

โครงการ 

  - งานวางแผนและ

โครงการ 

  - งานธุรการ 

  - งานวางแผนบุคคลและ

ทะเบียนประวตัิ 
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7.  การคลังเทศบาล 
เทศบาลตำบลพังโคน มีการบริหารรายรับ และการบริหารรายจ�ายในป6งบประมาณท่ีผ�านมา 

3 ป6ย�อนหลัง ดังนี้ 
1. รายได� 

 

รายได�จัดเก็บเอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 5,792,821.05 5,530,000.00 2,029,200.00 
  

หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 3,274,866.05 3,156,000.00 3,269,100.00 
  

หมวดรายได�จากทรัพย�สิน 3,375,070.89 3,202,000.00 2,978,000.00 
  

หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย� 

1,680,068.09 1,202,000.00 1,672,000.00 

  

หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 7,680.00 16,000.00 11,900.00 
  

หมวดรายได�จากทุน 0.00 7,000.00 10,000.00 
  

รวมรายได�จัดเก็บเอง 14,130,506.08 13,113,000.00 9,970,200.00 

รายได�ท่ีรัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค"กร
ปกครองส9วนท�องถ่ิน 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 32,012,339.09 31,743,000.00 32,029,800.00 
  

รวมรายได�ท่ีรัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค"กร
ปกครองส9วนท�องถ่ิน 

32,012,339.09 31,743,000.00 32,029,800.00 

รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค"กรปกครอง
ส9วนท�องถ่ิน 

      

  

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 22,127,728.00 22,144,000.00 22,000,000.00 
  

รวมรายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค"กร
ปกครองส9วนท�องถ่ิน 

22,127,728.00 22,144,000.00 22,000,000.00 

รวม 68,270,573.17 67,000,000.00 64,000,000.00 
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2. รายจ9าย 

รายจ9าย 
รายจ9ายจริง 
ปK 2563 

ประมาณการ 
ปK 2564 

ประมาณการ 
ปK 2565 

จ9ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 12,269,327.23 14,027,260.00 15,169,040.00 
  

งบบุคลากร 21,539,835.00 24,640,260.00 23,952,660.00 
  

งบดำเนินงาน 11,119,542.65 16,493,420.00 13,802,800.00 
  

งบลงทุน 1,521,000.00 652,000.00 6,497,500.00 
  

งบเงินอุดหนุน 5,443,978.92 5,662,060.00 4,553,000.00 
  

งบรายจ�ายอ่ืน 0.00 25,000.00 25,000.00 

รวมจ9ายจาก
งบประมาณ 

51,893,683.80 61,500,000.00 64,000,000.00 

    
 

 
  การดำเนินกิจการพาณิชย" ขององค"กรปกครองส9วนท�องถ่ิน หรือองค"กรชุมชน 

เทศบาลตำบลพังโคน มีตลาดสด เพ่ือทำการจำหน�ายสินค�าปลีก – ส�ง จำนวน 1 แห�ง โดยใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2564  คิดเป	นรายได�ป6ละ 1,919,620 บาท และส�วมสาธารณะ 1 แห�ง คิดเป	นรายได�ป6
ละ 107,400 บาท นอกจากนี้ยังมีโรงฆ�าสัตว� 1 แห�ง ซ่ึงเทศบาลดำเนินการเอง 

  บทบาท/การมีส9วนร9วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร 
เทศบาลตำบลพังโคน จัดตั้งชุมชนย�อยในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน และมีการเลือกต้ัง

คณะกรรมการชุมชนฝjายต�าง ๆ ชุมชนละ 9 คน เพื่อทำหน�าที่ติดต�อประสานงาน นำข�อเสนอแนะ และความ
ต�องการประชาชนในชุมชนมาถึงคณะผู�บริหารของเทศบาล เพ่ือเป	นแนวทางปฏิบัติให�เกิดผลดีต�อชุมชน 

  การอำนวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย"สิน และสวัสดิการของประชาชน 
  ด�านการปTองกันภัยฝjายพลเรือน เทศบาลตำบลพังโคนมีกิจกรรมการดำเนินงานในหลายด�าน
ได�แก� 

-  มาตรการปTองกัน เช�น จัดทำแผนปTองกันภัยฝjายพลเรือน  แผนปTองกัน และระงับ
อัคคีภัยจัดทำโครงการฝnกอบรมเจ�าหน�าท่ีงานปTองกัน 
   -   มาตรการคุ�มกัน   เช�น จัดสาธิตวิธีการใช�เครื่องดับเพลิงเคมี 

-  มาตรการควบคุม เช�น ออกระงับเพลิงไหม�ที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาล ตามที่ได�รับ
การร�องขอความช�วยเหลือ จำนวน 16 ครั้ง  

นอกจากนี้ยังได�จัดต้ังศูนย�ให�บริการประชาชน เพ่ือแจ�งเหตุด�วน เหตุร�าย อุบัติภัย และขอ 
ความช�วยเหลือในด�านต�าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตั้งศูนย�รับแจ�งที่สถานีปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลพังโคน 
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 ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพ และข�อจำกัดในการพัฒนาเทศบาลตำบลพังโคน 

  จุดแข็ง 
  1.  โครงสร�างเทศบาล 

เทศบาลเป	นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย นับว�าเป	นองค�กรท่ีเป	น
ทางการ มีโครงสร�างท่ีชัดเจน ดังนี้ 

 

 
 
 
 

ลักษณะพิเศษของโครงสร�างเทศบาล คือ 
1.  สายบังคับบัญชา เทศบาลมีสายการบังคับบัญชา ตามลำดับข้ันการบังคับบัญชา ซ่ึงในแต� 

ละองค�กรจะต�องมีผู�บังคับบัญชาคอยสั่งการ หรือกำหนดนโยบาย ให�ผู�ใต�บังคับบัญชานำนโยบายไปปฏิบัติให�
สำเร็จตามเปTาหมาย เช�น คณะผู�บริหาร มอบนโยบายให�ปลัดเทศบาลไปปฏิบัติ ปลัดเทศบาลจะต�องนำนโยบาย
ไปแปลงเป	นแผนงาน โครงการ เพื่อมอบหมายให�กับหัวหน�าส�วนราชการไปปฏิบัติให�เกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
นโยบายท่ีคณะผู�บริหารมอบหมาย 

2.  ตำแหน�ง และอำนาจหน�าท่ี ในเทศบาลตำบลพังโคน มีการระบุตำแหน�งและอำนาจหน�าท่ี
ของพนักงานเทศบาลไว�อย�างชัดเจน ซ่ึงจะบรรจุอยู�ในโครงสร�างของเทศบาล ผู�ท่ีมีตำแหน�งสูงเช�น ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล ผู�อำนวยการกอง มีอำนาจหน�าท่ีในการสั่งการไปยังผู�ท่ีอยู�ใต�บังคับบัญชา 

3.  มีระเบียบ กฎหมาย ข�อบังคับ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนให�พนักงานเทศบาลนำไปเป	นแนว
ทางการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งตามระเบียบ กฎหมาย จะมีการควบคุม กำกับ อยู�ในตัวเอง หากมีการปฏิบัติหน�าท่ี
นอกเหนือจาก ระเบียบกฎหมายท่ีระบุไว�จะมีบทกำหนดโทษท่ีกำหนดไว�ชัดเจนถึงลักษณะความผิดท่ีได�กระทำ
ลงไป 

4.  มีการติดต�อสื่อสาร หรือการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแลที่เป	นรูปแบบชัดเจน เช�นการ
ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ซึ่งอาจจะอยู�ใน
รูปของคำสั่ง ประกาศ บันทึกสั่งการ ฯลฯ 

5.   มีการแบ�งงานกันทำเฉพาะอย�าง เช�น กองคลังมีหน�าที่งานด�านการเงิน และบัญชี การ
ควบคุม ตรวจสอบภายใน กองช�าง  มีหน�าที่การควบคุมการก�อสร�างอาคาร งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค 

นายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล

รอง
ปลัดเทศบาล

สาํนัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

ฯ

รอง
นายกเทศมนตร ี

รอง
นายกเทศมนตร ี
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สาธารณูปการ เป	นต�น ส�งผลให�พนักงานเทศบาลมีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะเรื่อง เฉพาะอย�าง จนเกิดทักษะ 
ความชำนาญในงานหน�าท่ีรับผิดชอบ 
  6.  มีระบบการคัดเลือก และการเลื่อนข้ันเงินเดือนด�วยระบบคุณธรรม 

7.  มีระบบการจูงใจการปฏิบัติงานโดยการกำหนดอัตราเงินเดือนตามอำนาจ หน�าท่ี และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  8.  มีระบบความสัมพันธ�ภายในเทศบาลท่ีเป	นทางการ คือ ตามสายงานบังคับบัญชา และ
อำนาจหน�าท่ี จะเห็นได�ว�า โครงสร�างเทศบาลเป	นโครงสร�างท่ีเป	นทางการ คือตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
ช�วงการบังคับบัญชาสั้น สามารถจะสั่งการหรือควบคุมการปฏิบัติงานได�เป	นอย�างดี มีระเบียบกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ใช�ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงจะส�งผลให�การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน�าท่ีสำเร็จตาม
วัตถุประสงค� 

  2.  งบประมาณ / เงินรายได� 
เทศบาลเป	นองค�กรท่ีมีรายได�เป	นของตนเอง และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ�สำคัญประการหนึ่งท่ีมุ�งเน�นการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ให�มีความเป	นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง ดังนั้น
เราจะเห็นได�ว�าแหล�งท่ีมาของรายได� หรืองบประมาณของเทศบาล คือ 
  -  รายได�ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 66 ดังนี้ 
    1.  ภาษีตามแต�จะมีกฎหมายกำหนดไว� 

              2.  ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับตามแต�กฎหมายจะกำหนดไว� 
              3.  รายได�จากทรัพย�สินของเทศบาล 
              4.  รายได�จากการสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย� 
              5.  พันธบัตร หรอืเงินกู�ตามแต�มีกฎหมายกำหนดไว� 

6.  เงินกู�จากกระทรวง ทบวง กรม องค�การ หรือนิติบุคคลต�าง ๆ  
                                   7.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
                                   8.  เงินและทรัพย�สินอ่ืนท่ีมีผู�อุทิศให� 
                                   9.  รายได�อ่ืนใดตามแต�จะมีกฎหมายกำหนด 

- รายได�ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน  และข้ันตอนการกระจายอำนาจให�แก� 
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 ที่กำหนดการจัดสรรสัดส�วนภาษีอากรให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
แต�ละประเภทไว�อย�างชัดเจน 

จะเห็นได�ว�าจากรายได�ของเทศบาลสามารถแบ�งออกได�เป	น  2  ส�วนใหญ� ๆ    คือ 
รายได�ที่เทศบาลจัดเก็บเอง และรายได�ที่รัฐบาลจัดสรรในลักษณะภาษีจัดสรร      หรือเงินอุดหนุนให� กรณีท่ี
เทศบาลมีความจำเป	นต�องปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน�าที่แต�เกินขีดความสามารถของเทศบาล    ก็สามารถท่ี
จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข�องได�  เมื่อเทศบาลมีรายได�แล�วจะต�องตรา
เป	นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ตามกระบวนการในระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว�าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2541 จึงจะสามารถนำไปใช�จ�ายตามอำนาจหน�าที่ได� ซึ่งถือ
ได�ว�าเทศบาลมีงบประมาณของตนเอง และสามารถกำหนดรายจ�ายของตนเองได�  โดยผ�านกระบวนการวิธีการ
ทางงบประมาณ 
                    3. การบริหารงานบุคคล 

ด�านเศรษฐศาสตร� ถือว�าคนเป	นป?จจัยการผลิตท่ีสำคัญท่ีสุดในด�านการบริหารคน นับว�าเป	น 



18 

 

ทรัพยากรท่ีมีค�ามากท่ีสุดเช�นกัน เทศบาลเป	นองค�กรท่ีมีกฎหมายการบริหารงานบุคคลเป	นของตนเอง อยู�ในรูป
ของคณะกรรมการ ในรูปแบบต�าง ๆ เช�น คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลระดับจังหวัด คณะกรรมการ ก.ถ. ซึ ่งในแต�ละระดับมีต ัวแทนของท�องถิ ่น ประกอบไปด�วย 
ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล เข�าไปมีส�วนร�วมในการบริหารงานด�วย โดยแต�ละ
คณะกรรมการต�างมีหน�าท่ีแตกต�างกันไป ส�งผลให�เทศบาลสามารถกำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลว�าจะมี
จำนวนเท�าใด ต�องการพนักงานเทศบาลตำแหน�งใด โดยผ�านการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป6 (ระหว�าง พ.ศ.2549 
– พ.ศ.2551) ซ่ึงเทศบาลมีอิสระท่ีจะดำเนินการได� ส�งผลให�มีพนักงานเทศบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญงานด�านต�าง 
ๆ เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและภารกิจท่ีปฏิบัติ 

  4.   การบริหารการจัดการ 
เทศบาลบริหารงานในรูปแบบของนายกเทศมนตรี ที ่จะต�องปฏิบัต ิภารกิจให�บรรลุ

วัตถุประสงค�ตามอำนาจหน�าที่ที่กำหนดในกฎหมายต�าง ๆ โดยผ�านกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่ได�
กำหนดไว�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ ่น พ.ศ.2541 ที ่กำหนดให�มีองค�กรวางแผนพัฒนาเทศบาล คือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มี
นายกเทศมนตรีเป	นประธานกรรมการ โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิผู �นำองค�กรเอกชน หรือองค�กรประชาชนท่ี
นายกเทศมนตรีเลือกไม�น�อยกว�า 3 คน และไม�เกิน 5 คน และส�วนราชการต�าง ๆ ที ่เกี ่ยวข�องร�วมเป	น
คณะกรรมการ ทำหน�าที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห�งชาติ    แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ การผังเมือง ป?ญหาของเทศบาลและให�คำปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาท�องถิ่น เสนอแนวทางการแก�ไขป?ญหา การพิจารณาให�ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาที่มีปลัดเทศบาลเป	น
ประธานกรรมการ ส�วนราชการต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องเป	นกรรมการทำหน�าที่ในการกำหนดแผนงาน โครงการ ให�
สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนด 
  การบริหารจัดการของนายกเทศมนตรี เพื่อให�บรรลุอำนาจหน�าที่ของเทศบาลที่กฎหมาย
กำหนดโดยผ�านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ที่มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนดทิศทางและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเป	นผู�ดำเนินการแล�ว จะเห็นได�ว�าการนำแผนพัฒนา
เทศบาลไปปฏิบัตินายกเทศมนตรีจะเป	นผู�ตัดสินใจขั้นสุดท�ายในการกำหนดนโยบายให�พนักงานเทศบาลไป
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั ้งเป	นผู �ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลว�าบรรลุ
วัตถุประสงค�ตามอำนาจหน�าท่ีหรือไม� 

จะเห็นได�ว�าเทศบาลมีจุดแข็ง (STRENGTH) ในด�านโครงสร�างท่ีเป	นทางการมีกฏหมายรองรับ
มีงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ เป	นตนเองค�อนข�างเบ็ดเสร็จในเทศบาลเอง สามารถท่ี
จะดำเนินการตามภารกิจให�เสร็จสิ้นลงไปได� 

  จุดอ9อน  ปLญหา อุปสรรค หรือข�อจำกัดในการพัฒนาเทศบาล 
การบริหารงานเทศบาลตำบลพังโคน ถึงแม�ว�ามีจุดแข็ง  (STRENGTH)   แต�ก็ยังคงปรากฏ

จุดอ�อน (WEAKNESS) ที่เกิดจากป?จจัยภายในเทศบาล ซึ่งเป	นลักษณะขององค�กรต�าง ๆ ทุกรูปแบบจะต�อง
ประสบป?ญหาอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�อยู�ตลอดเวลา โดยเฉพาะป?ญหาระบบภายใน และป?ญหาบุคคลสามารถท่ีจะ
วิเคราะห�ได� ดังนี้ 

1.  จุดอ�อนของโครงการเทศบาลตำบลพังโคน ดังนี้ 
1.1  จำนวนโครงการท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา เป	นโครงการท่ีเกิดจากป?ญหาของ 
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ประชาชน แต�เทศบาลไม�สามารถแก�ไขป?ญหาได� ทำให�ไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค� ตามเปTาหมายท่ีวางไว� 
1.2 โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล บางโครงการในแต�ละส�วนราชการ ขาดการ

ตรวจสอบอย�างละเอียด 

  2. จุดอ�อนด�านงบประมาณ 
 รายได�ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน�าท่ี 
 ขาดการวางแผนการใช�จ�ายเงินล�วงหน�า หรือมีการวางแผนแต�ไม�รัดกุม 

2.3   การควบคุม และการตรวจสอบระบบการเงินไม�เคร�งครัดเท�าท่ีควร 
2.4   ผู�ปฏิบัติขาดความรู�  ความเข�าใจในระเบียบกฎหมาย 

3.  จุดอ�อนด�านการบริหารงานบุคคล 
3.1 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลพังโคน อาศัยอำนาจตามพระราช 

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ผ�านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให�ความ
เห็นชอบในการบรรจุ แต�งต้ัง การโอน (ย�าย) พนักงานเทศบาล หากนายกเทศมนตรีไม�ต�องการก็ไม�สามารถ
บรรจุแต�งต้ัง หรือโอน (ย�าย) ได� จะทำให�เทศบาลขาดบุคคลท่ีมีความรู� ความชำนาญ 

3.2   พนักงานเทศบาลไม�ได�รับการพัฒนาเท�าท่ีควร และการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานไม�ตรงกับข�อเท็จจริง 
  4.   จุดอ�อนด�านการบริหารจัดการ 

4.1  การวินิจฉัยสั่งการบางอย�างไม�ถูกต�อง ไม�ชัดเจน อาจมีสาเหตุมาจากการขาด 
ข�อมูลข�าวสารการใช�อารมณ� ในการตัดสินใจ คำนึงถึงประโยชน�ส�วนตนมากกว�าส�วนรวม หรืออาจมีอิทธิพล
ภายนอกเข�ามาบีบบังคับ 
   4.2  การกำหนดนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการมีข�อจำกัดด�านทรัพยากร ด�านการ
บริหาร 

4.3 การบริหารจัดการภายในส�วนราชการของเทศบาลตำบลพังโคน ท่ีมีผู�อำนวยการ
กองรับผิดชอบ มีป?ญหาการขาดความรู� ความเข�าใจในหลักการบริหาร และไม�มีความกระตือรือร�นเพียงพอ 

 
  



20 

 

ส9วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นตามแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 
1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ และการเบิกจ9ายงบประมาณ ในปKงบประมาณพ.ศ. 
2557-2560 
  เทศบาลตำบลพังโคนได�แปลงแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติซึ่งก�อให�เกิดประโยชน�กับประชาชน
โดยท่ัวไป สำหรับแผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ.2560-2562) มีโครงการท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินในส�วนของ
ป6 2560 จำนวนท้ังสิ้น 105 โครงการ จำแนกเป	น ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ร�อยละ 16.19 ด�านการ
พัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน ร�อยละ 39.05 ด�านการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั ่นคง ร�อยละ 20.00 ด�านการวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท�องเที่ยว ร�อยละ 0.95 ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�อยละ 
16.19 ด�านการพัฒนาด�านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป ?ญญาท�องถิ ่น ร�อยละ 7.62 รวม
งบประมาณท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน จำนวน 68,600,900 บาท 
ตารางท่ี 1.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปK ปK 2560 

ยุทธศาสตร" 
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ 
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 17     16.19  15,309,000    21.56  

การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับ
ประชาชน 

41     39.05  12,860,000  
 

   18.93  

การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดตีามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

21     20.00  37,564,900  
 

   55.29  

การวางแผนการส�งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท�องเที่ยว 

1       0.95           50,000  
 

      0.07  

การบริหารจัดการและการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

17     16.19      1,652,000  
 

      2.43  

การพัฒนาด�านศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน 

8       7.62      1,165,000  
 

      1.71  

รวม 105  100.00  68,600,900  100.00  
 

เมื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป6 2560 พบว�ามีโครงการที่ผ�านเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ�าย และจ�ายจากเงินกู� จำนวน 68 โครงการ จำแนกเป	น ด�านการพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐาน ร�อยละ 17.65 ด�านการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน ร�อยละ 44.12 ด�านการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ร�อยละ 20.09 ด�านการวางแผนการส�งเสริมการ
ลงท ุนพาณิชยกรรมและการท �อง เท ี ่ยว ร �อยละ 0.00 ด �านการบร ิหารจ ัดการและการอน ุร ักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�อยละ 7.35 ด�านการพัฒนาด�านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ป?ญญาท�องถ่ิน ร�อยละ 10.29 งบประมาณท้ังสิ้นจำนวน 63,467,059.00 บาท 
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ตารางท่ี 1.2 จำนวนโครงการและงบประมาณท่ีผ9านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจำปK 2560 

 

ยุทธศาสตร" 
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ 
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 12 17.65 12,746,959  20.08 

การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับ
ประชาชน 

30 44.12 14,632,900  23.06 

การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดตีามหลักธรร
มาภิบาลและความม่ันคง 

14 20.09 34,812,200  54.85 

การวางแผนการส�งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท�องเที่ยว 

- - - - 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

5 7.35 110,000 0.17 

การพัฒนาด�านศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน 

7 10.29 1,165,000  1.84 

รวม 68 100.00 63,467,059.00  100.00 
 
หากพิจารณาร�อยละความสำเร็จของโครงการและงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

พ.ศ. 2560 – 2563 และได�รับอนุมัติให�ดำเนินการพบว�ามีความสอดคล�องกันมาก โดยมีโครงการที่ได�รับ
อนุมัติ คิดเป	นร�อยละของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏตามแผนพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร� จำแนกเป	น ด�านการ
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ร�อยละ 70.59 ด�านการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน ร�อยละ 73.17  
ด�านการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง ร�อยละ 66.67 ด�านการวางแผนการ
ส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเที่ยว ร�อยละ 0.00 ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�อยละ 29.41 ด�านการพัฒนาด�านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ป?ญญาท�องถิ่น ร�อยละ 87.50 และเมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่ได�รับอนุมัติงบประมาณ เทียบกับ
จำนวนโครงการท่ีตั้งไว�ตามแผน คิดเป	นร�อยละ 64.76 ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนา 

ตารางท่ี 1.3 จำนวนโครงการที่ผ9านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจำปK 2560 เทียบกับที่ตั้งไว�ตาม
แผนพัฒนา ปK 60 

 

ยุทธศาสตร" 
จำนวนโครงการ 
ตามแผน ปK 60 

จำนวนโครงการท่ีได�รับ
อนุมัติงบประมาณ 

คิดเปMนร�อยละ 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 17 12 70.59 

การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับ
ประชาชน 

41 30 73.17 

การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดตีาม
หลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

21 14 66.67 
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ยุทธศาสตร" 
จำนวนโครงการ 
ตามแผน ปK 60 

จำนวนโครงการท่ีได�รับ
อนุมัติงบประมาณ 

คิดเปMนร�อยละ 

การวางแผนการส�งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท�องเที่ยว 

1 - 0.00 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

17 5 29.41 

การพัฒนาด�านศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน 

8 7 87.50 

รวม 105 68 64.76 
 

 

2. ผลท่ีได�รับจากการดำเนินงานในปKงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
  การพัฒนาท�องถ่ินในป6ท่ีผ�านมา (พ.ศ. 2559) แยกตามยุทธศาสตร�การพัฒนา ดังนี้ 

1. ย ุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

มีการพัฒนาด�านการก�อสร�างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบไฟฟTาแสงสว�าง 
ปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปการ มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน 6 โครงการ งบประมาณจำนวน 11,274,000 บาท 
ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ เช�น โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟ?ลท�ติกคอนกรีต โครงการก�อสร�างห�องน้ำ
สาธารณะเทศบาลตำบลพังโคน โครงการก�อสร�างสระว�ายน้ำ เป	นต�น 

 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ 
มีการพัฒนาด�านการส�งเสริมด�านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได�ให�กับประชาชน มีโครงการ

ทั้งสิ้นจำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 200,000 บาท โครงการฝnกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู�ประกอบการค�าขายในตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน เป	นต�น 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม และชุมชน 

มีการพัฒนาด�านการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย� ส �งเสริมการกีฬา กิจกรรม
นันทนาการแก�เยาวชนและประชาชน ส�งเสริมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท�องถิ่น มี
โครงการท้ังสิ้นจำนวน 21 โครงการ งบประมาณจำนวน 2,458,100 บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ เช�น 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ โครงการจัดงานวันสงกรานต� โครงการ
ฝnกอบรมพัฒนาสตรี โครงการฝnกอบรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ เป	นต�น 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการองค�กร และบริการประชาชน 
มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนในการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พัฒนาระบบงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงและ
พัฒนารายได�มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน 28 โครงการ งบประมาณจำนวน 3,140,420 บาท ซึ่งมีโครงการ/
กิจกรรมต�าง ๆ เช�นโครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล�อ โครงการอุดหนุนองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ศูนย�ข�อมูลข�าวสารการซ้ือการจ�าง โครงการฝnกอบรมและสัมมนาข�าราชการ เป	นต�น 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม 
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มีการพัฒนาด�านการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ� บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและจัดการขยะ มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน 3 โครงการ
งบประมาณจำนวน 100,000 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ เช�น โครงการจัดประชุมเครือข�าย LA21  
โครงการชุมชนปลอดขยะ เป	นต�น 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุข 

มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน�นที่การควบคุมปTองกันและให�ความรู� ปรับปรุงสถานท่ี
สาธารณสุขพัฒนาระบบฐานข�อมูลด�านสาธารณสุข มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน 5 โครงการ งบประมาณจำนวน 
1,095,000 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ เช�น โค รงการปTองกันและแก�ไขป?ญหายาเสพติด โครงการ
เสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพผู�นำด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เป	นต�น 
 
3. สรุปปLญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ9านมาและแนวทางการแก�ไข ปKงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 จากการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป?จจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท�องถ่ินด�วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสและอุปสรรค) เป	นการประเมินโดย
วิเคราะห�ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข�อจำกัด อันเป	นสภาวะแวดล�อมภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาด�านต�าง 
ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห� จุดอ�อน จุดแข็งของเทศบาลตำบลพังโคน อันเป	นสภาวะแวดล�อมภายใน
ท�องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป	นการประเมินสถานภาพของท�องถิ่นในป?จจุบัน โดยเป	นการตอบคำถามว�า “ป?จจุบัน
ท�องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู�จุดไหน” สำหรับการใช�ประโยชน�ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคต
ต�อไป โดยใช�เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงป?จจัยภายในได�แก� จุดแข็ง (S–Strength) จุดอ�อน (W–
Weakness) และป?จจัยภายนอก ได�แก� โอกาส(OOpportunity) และอุปสรรค (Threat–T) เป	นเครื่องมือ 

ปLจจัยภายใน ประกอบด�วย 
- ด�านการบริหาร ได�แก� การแบ�งส�วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ 

การกำกับดูแล เป	นต�น 
- ระเบียบ กฎหมาย 
- บุคลากร ได�แก� อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป	นต�น 
- งบประมาณ รวมท้ังความช�วยเหลือต�าง ๆ 
- ระบบฐานข�อมูล 
- การประสานงาน/การอำนวยการ/ความร�วมมือจากภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง 
- ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ�ในการทำงาน 

การวิเคราะห"จุดแข็ง (Strength–S)  เป	นการพิจารณาป?จจัยภายในหน�วยงานว�ามีส�วน
ดี ความเข�มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส�วนท่ีส�งเสริมความสำเร็จซ่ึงจะพิจารณาในด�านต�าง ๆ 

การวิเคราะห"จุดอ9อน (Weakness–W)  เป	นการพิจารณาป?จจัยภายในหน�วยงานว�ามีส�วน
เสียความอ�อนแอ ข�อจำกัด ความไม�พร�อม ซ่ึงจะพิจารณาในด�านต�าง ๆ เช�นเดียวกับการวิเคราะห�จุดแข็ง 

ปLจจัยภายนอก ประกอบด�วย 
- ด�านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย�งและกลุ�มผลประโยชน� 
- ด�านเศรษฐกิจ ได�แก� เศรษฐกิจในเขตพื้นท่ี (เช�น ผลผลิต รายได� รายจ�าย การออม การ

ลงทุน การใช�ท่ีดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง เป	นต�น 
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- ด�านสังคม 
- นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
- เทคโนโลยี 

การวิเคราะห"โอกาส (Opportunity–O) เป	นการศึกษาสภาพแวดล�อมภายนอกว�ามีสภาพ
เป	นเช�นไรเหตุการณ�สถานการณ�ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอำเภอที่เกิดขึ้นจะส�งผลกระทบต�อ
ท�องถิ่นอย�างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป	นประโยชน� หรือเป	นโอกาสอันดีต�อท�องถิ่น โดยจะต�องพิจารณาท้ัง
ด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

การวิเคราะห"ปLญหาอุปสรรคหรือข�อจำกัด (Threat–T) เป	นการศึกษาสภาพแวดล�อม
ภายนอกท่ีเป	นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก�อให�เกิดผลเสียหายหรือเป	นข�อจำกัดต�อท�องถ่ินโดยจะต�องพิจารณา
ท้ังด�านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช�นเดียวกับการวิเคราะห�โอกาส 

สำหรับผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในป?จจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลพังโคนด�วยเทคนิค SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 

1. พื้นท่ีเขตเทศบาลตำบลพังโคนเป	นที่ตั้งของธุรกิจการค�า การบริการ สถานศึกษา ส�งผลให�
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู�ในระดับสูง 

2. พังโคนเป	นเมืองท่ีมีสิ่งแวดล�อมเหมาะสมที่จะเป	นเมืองน�าอยู� น�าอาศัย และมีชื่อเสียงด�าน
การจัดการสิ่งแวดล�อมในระดับประเทศ 

3. การเมืองท�องถิ่นมีเสถียรภาพ ทุกภาคส�วนมีความมุ�งมั่นสูงที่จะพัฒนาเทศบาลให�มีความ
เจริญก�าวหน�าในทุกด�าน และสามารถดำเนินงานได�อย�างต�อเนื่อง 

4. พังโคนมีผลิตภัณฑ�ที่มีชื ่อเสียงเป	นที่รู �จักของคนทั่วไปในเขตจังหวัดสกลนครและเขต
จังหวัดใกล�เคียง 

5. การบริหารจัดการมีความเป	นเอกภาพสามารถตอบสนอง แก�ไขป?ญหาความต�องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได�หลากหลายและรวดเร็ว 

จุดอ9อน (Weakness) 

1. ยังขาดการวางแผนในการดำเนินงานให�สอดคล�องกับภารกิจ งบประมาณ จำนวนบุคลากร 
และระยะเวลาในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

2. มีเครื่องมือ เครื่องใช� วัสดุอุปกรณ( ยังเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรบางส�วนจะต�องได�รับการพัฒนาให�เข�าใจในบทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงาน 
4. การจัดการความรู� (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม�

เป	นระบบ 
5. การดำเนินงานโครงการมีการบูรณาการร�วมกันน�อย 
6. สัดส�วนของบุคลากรบางส�วนงานไม�สมดุลกับภารกิจงาน 

 

โอกาส (Opportunity) 
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1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2542 กำหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอำนาจหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน โดยท่ีหน�วยงานราชการส�วนกลางและส�วนภูมิภาคส�งเสริมและสนับสนุนการ
ถ�ายโอนภารกิจให�แก�เทศบาล 

2. รัฐบาลมีนโยบายและให�ความสำคัญในการปTองกันและแก�ไขป?ญหาสิ่งแวดล�อมมากข้ึน 
3. หน�วยงานราชการอื ่น ๆ ให�ความร�วมมือเป	นอย�างดีและให�การสนับสนุนการดำเนิน

โครงการต�าง ๆอย�างต�อเนื่อง 
4. ได�รับการส�งเสริมและสนับสนุน บุคลากรและเทคโนโลยีจากหน�วยงานภายนอก 
5. มีการขยายโอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจและการลงทุนท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาพ้ืนท่ี 

อุปสรรค (Threat) 
1. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแฝงส�งผลให�ประชาชนมีระดับ

ความต�องการในการบริการสาธารณะสูงข้ึน ไม�สอดคล�องกับงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร 
2. มีป?ญหาสุขภาพ ป?ญหายาเสพติด ป?ญหาอาชญากรรม เชื่อมโยงจากพ้ืนท่ีภายนอก 
3. การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ�ที ่เก ินศักยภาพของเทศบาลที ่จะ

ดำเนินการได�มีโอกาสได�รับการสนับสนุนค�อนข�างน�อย 
4. ความไม�มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซ่ึง

ส�งผลต�อการพัฒนาท�องถ่ิน 
5. ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา ทำให�ส�งผลกระทบ

ต�อการปฏิบัติงาน 
6. ป?ญหาการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid – 19 
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ส�วนท่ี 3 
ยุทธศาสตร�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

1. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป*   
  การจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ(กับแผนยุทธศาสตร(ชาติ 20 ป0  โดย
มุ2งเน�นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู2ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร(ชาติ 20 ป0 
ของประเทศไทยกำลังอยู2ระหว2างการการเสนอร2างกรอบยุทธศาสตร(ชาติต2อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำ
ยุทธศาสตร(ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู2ระหว2างการดำเนินการปรับปรุงร2างกรอบยุทธศาสตร(ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทำร2างยุทธศาสตร(ชาติ  โดยร2างกรอบยุทธศาสตร(ชาติ  20 ป0 (พ.ศ. 2560 – 2579)  สรุปย2อได�  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน� 

วิสัยทัศน( “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป.นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป@นคติพจน(ประจำชาติว2า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน(
ดังกล2าวจะต�องสนองตอบต2อผลประโยชน(แห2งชาติ อันได�แก2การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห2งเขต
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อำนาจรัฐ การดำรงอยู2อย2างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู 2อย2างมั่นคงของชาติและ
ปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู2ร2วมกันในชาติอย2างสันติสุขเป@นปCกแผ2นมีความมั่นคงทางสังคม
ท2ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป@นมนุษย( ความเจริญเติบโตของชาติความเป@นธรรม
และความอยู2ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน(ของชาติภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมระหว2าง
ประเทศและการอยู 2ร2วมกันอย2างสันติประสานสอดคล�องกัน ด�านความมั ่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย2างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม2เป@นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีด�อยกว2า 

ยุทธศาสตร�ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน(และทำให�ประเทศไทยพัฒนาไปสู2อนาคตที่พึงประสงค(นั้น จำเป@น

จะต�องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร(การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส2วนให�ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป@นจะต�องกำหนดยุทธศาสตร(ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ2ายทอดแนวทางการพัฒนาสู2การปฏิบัติในแต2ละช2วงเวลาอย2างต2อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร�างความ
เข�าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร2วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส2วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร�างและรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน(แห2งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน( 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป@นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน(ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให�ประเทศมีขีดความสามารถในการแข2งขัน มี
รายได�สูงอยู2ในกลุ2มประเทศพัฒนาแล�ว คนไทยมีความสุข อยู2ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป@น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร(ชาติที่จะใช�เป@นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป0ต2อจากนี้ไป จะประกอบด�วย 6 
ยุทธศาสตร( ได�แก2 (1) ยุทธศาสตร(ด�านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร(ด�านการสร�างความสามารถในการแข2งขัน (3) 
ยุทธศาสตร(การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร(ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท2า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร(ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป@นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และ    (6) 
ยุทธศาสตร(ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต2ละ
ยุทธศาสตร( สรุปได�ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�ด�านความมั่นคง มีเปJาหมายทั้งในการสร�างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช2วยลดและปJองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร�างความเชื่อม่ันในกลุ2มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ท่ีมีต2อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย(ทรงเป@นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร(รัปชั่น สร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร�อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝLMงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร2วมมือระหว2างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ(กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปJองกันและแก�ไขปLญหาความม่ันคงรูปแบบใหม2 

(5) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกำลังปJองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร�อยภายในประเทศสร�างความร2วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านและมิตรประเทศ 
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(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห2งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวด่ิงสู2แนวระนาบมากข้ึน 
2. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู2การเป@นประเทศพัฒนาแล�ว ซึ่งจำเป@นต�องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช�นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข2งขันและการพัฒนาอย2างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร�าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด�านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค�าและการเป@นผู�ประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห2งอนาคต ทั้งนี้ภายใต�กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปLจจัยเชิงยุทธศาสตร(ทุกด�าน อัน
ได�แก2โครงสร�างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส( วิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย( และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได�แก2การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร�าง
ความเชื่อม่ัน การส2งเสริมการค�าและการลงทุนท่ีอยู2บนการแข2งขันท่ีเป@นธรรมและรับผิดชอบต2อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู2ความเป@นชาติการค�าเพื่อให�ได�ประโยชน(จากห2วงโซ2มูลค2าในภูมิภาค และเป@นการยกระดับ
ไปสู2ส2วนบนของห2วงโซ2มูลค2ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป@นมิตรต2อสิ่งแวดล�อม โดยมีการใช�ดิจิตอลและการค�าที่เข�มข�นเพื่อสร�างมูลค2าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ2งสู2ความเป@นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป@นแหล2งอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร�างฐานการผลิตให�เข�มแข็งและยั ่งยืน เพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข2งขันของภาคเกษตรส2งเสริมเกษตรกรรายย2อยให�ปรับไปสู2การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป@น
มิตรกับสิ่งแวดล�อมและรวมกลุ2มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข�มแข็ง และการพัฒนาสินค�าเกษตรที ่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปLจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช�ดิจิตอลและการค�า
มาเพ่ิมมูลค2าและยกระดับห2วงโซ2มูลค2าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให�มีความหลากหลาย มีความเป@น
เลิศและเป@นมิตรต2อสิ่งแวดล�อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป@นฐานรายได�เดิม เช2น การท2องเท่ียว และพัฒนาให�
ประเทศไทยเป@นศูนย(กลางการให�บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด�านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ 
เป@นต�น 

(3) การพัฒนาผู �ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู �ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (SMEs) สู2สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย(กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที ่มีประสิทธิภาพและมีส2วนร2วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล�อมเมือง และโครงสร�างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล�องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพื ้นฐาน ในด�านการขนส2ง ด�านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร�างความเป@นหุ�นส2วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส2งเสริมความร2วมมือกับนานาชาติในการสร�างความมั่นคงด�านต2างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค(กรระหว2างประเทศ รวมถึงสร�างองค(ความรู�ด�านการต2างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให�เป@น
รากฐานท่ีแข็งแกร2งของประเทศมีความพร�อมทางกาย ใจ สติปLญญา มีความเป@นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห(
อย2างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู�คุณค2าความเป@นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช2วงชีวิตให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ เท2าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝLงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค2านิยมท่ีพึงประสงค( 
(4) การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร�างความอยู 2ด ีมีส ุขของครอบครัวไทยเสริมสร�างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ2มเพาะจิตใจให�เข�มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร2ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร�างความมั่นคงให�ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู2สังคมที่เสมอภาคและเป@นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ 

(1) การสร�างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด�านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต2อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็ง

ของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป@นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป.นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม เพื่อเร2ง
อนุรักษ(ฟWXนฟูและสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด�านน้ำ รวมท้ังมีความสามารถ
ในการปJองกันผลกระทบและปรับตัวต2อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ2ง
สู2การเป@นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ( ฟWXนฟูและปJองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให�มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ2มน้ำ เน�นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย2างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป@นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป@นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
(5) การร2วมลดปLญหาโลกร�อนและปรับตัวให�พร�อมกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(6) การใช�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร(และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม 

6. ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื ่อให�
หน2วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู2ท�องถ่ินอย2างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ 
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(1) การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจของหน2วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดท่ี
เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต2อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต2างๆให�ทันสมัย เป@นธรรมและเป@นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน2วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ2ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 

ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ  ฉบับท่ี  12 (พ ศ 2560 2564) 

วิสัยทัศน" : สู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

กรอบวิสัยทัศน"แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให�ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ�งสู�การเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได�ปานกลางไปสู� ประเทศท่ีมีรายได�สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู�
ร�วมกันอย�างมีความสุข 

กรอบวิสัยทัศน"และเปGาหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ 

ที่ประเทศกำลังประสบอยู�ทำให�การกำหนดวิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต�อเนื่องจาก
วิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น�อมนำและประยุกต�ใช�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป	น ศูนย�กลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน�ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต�องให�ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ี
มุ�งสู�การเปลี่ยนผ�านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได�ปานกลางไปสู�ประเทศที่มีรายได�สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข และนำไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ  

2. การกำหนดตำแหน�งทางยุทธศาสตร�ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป	นการ
กำหนดตำแหน�งทางยุทธศาสตร�ของประเทศที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติที่ สศช. ได�จัดทำขึ้น ประเทศไทย
เป	นประเทศรายได�สูงที่มีการกระจายรายได�อย�างเป	นธรรม เป	นศูนย�กลางด�านการขนส�งและโลจิสติกส�ของ
ภูมิภาคสู�ความเป	นชาติการค�าและบริการ (Trading and Service Nation) เป	นแหล�งผลิตสินค�าเกษตรอินทรีย�
และเกษตรปลอดภัย แหล�งอุตสาหกรรมสร�างสรรค�และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป	นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 

เปGาหมาย  
1. การหลุดพ�นจากกับดักประเทศรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร�าง สังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
4. การสร�างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป	นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
5. การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร"หลัก  
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1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน  
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป	นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม  
6. ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 
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ทิศทางกรอบแนวทางท่ีสำคัญของยุทธศาสตร" 
 

ยุทธศาสตร" กรอบแนวทางท่ีสำคัญ 
1.ยุทธศาสตร�
ด�านความ
ม่ันคง 

(1) การเสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป	นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การปTองกันและแก�ไขการก�อความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต�  
(4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝ?aงทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร�วมมือระหว�างประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกำลังปTองกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห�งชาติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และการปกปTองรักษา ผลประโยชน�แห�งชาติทางทะเล 
รวมท้ังเสริมสร�างความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ำ 
(8) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวด่ิงสู�แนวระนาบมากข้ึน 

2.ยุทธศาสตร�
ด�านการสร�าง
ความสามารถ
ในการแข�งขัน  
 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได�แก� รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร�างความเชื่อม่ัน 
ส�งเสริมการค�าและการลงทุนท้ังภาครัฐและ เอกชน และพัฒนาประเทศสู�ความเป	นชาติ
การค�าเพ่ือเป	นศูนย�กลางการค�าและได�ประโยชน�จากห�วงโซ�มูลค�าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได�แก� เสริมสร�างฐานการผลิต
การเกษตรให�เข�มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคเกษตร พัฒนา
สินค�าเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแข�งขัน และส�งเสริมเกษตรกร รายย�อยให�ปรับ
ไปสู�รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป	นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและรวมกลุ�มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
ท่ีเข�มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได�แก� พัฒนาอุตสาหกรรม
ส�งออกท่ีมีศักยภาพสูง สร�างความเข�มแข็งให�กับผู�ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่ีมีศักยภาพในอนาคต เป	นต�น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ�  การท�องเท่ียว 
ผลักดันประเทศไทยสู�การเป	นศูนย�กลางการให�บริการสุขภาพ และส�งเสริมธุรกิจบริการท่ีมี
ศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได�แก� พัฒนาทักษะและองค�ความรู�ของ
ผู�ประกอบการ  ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต ภาคแรงงานเพ่ือส�งเสริมขีดความสามารถใน
การแข�งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากลยกระดับศักยภาพ
ของสินค�าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ� (OTOP) ไทยให�ก�าวไกลสู�สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ?aงทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย�กลางความ
เจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร�อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนประเทศ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในด�านการขนส�ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  
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ยุทธศาสตร" กรอบแนวทางท่ีสำคัญ 
2.ยุทธศาสตร�
ด�านการสร�าง
ความสามารถ
ในการแข�งขัน  
 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร�างความเป	นหุ�นส�วนการพัฒนา กับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส�งเสริมให�ประเทศไทยเป	นฐานของการประกอบธุรกิจ 
ส�งเสริมความร�วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร�างความม่ันคงด�านพลังงาน อาหาร 
สิ่งแวดล�อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ส�งเสริมบทบาทการเป	นผู�ประสานประโยชน�ในการ 
เชื่อมโยงและสร�างความสมดุลของความสัมพันธ�ของประเทศไทยกับกลุ�มอำนาจทางเศรษฐกิจ
ต�างๆ เพ่ิมบทบาทและการมีส�วนร�วมของไทยในองค�การระหว�างประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเป�ดการค�าเสรี และสร�างองค�ความรู�ด�านการ
ต�างประเทศต�อส�วนต�างๆ และสาธารณชนไทย 

3.ยุทธศาสตร�
การพัฒนาและ
เสริมสร�าง
ศักยภาพคน  
 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิตให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มต้ังแต�ในครรภ�และต�อเนื่องไปตลอดช�วงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ เท�าเทียมและท่ัวถึง  
(3) การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี  
(4) การสร�างความอยู�ดีมีสุขของครอบครัวไทยให�เอ้ือต�อการพัฒนาคน 

4.ยุทธศาสตร�
ด�านการสร�าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ 
เท�าเทียมกัน
ทางสังคม  

(1) การสร�างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด�านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต�อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็งของ
ชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป	นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ยุทธศาสตร�
ด�านการสร�าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ท่ี
เป	นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม  
 

(1) การจัดระบบอนุรักษ� ฟ��นฟูและปTองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให�มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ�มน้ำ เน�นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย�างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป	นมิตรกับสิ่งแวดล�อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป	นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
(5) การร�วมลดป?ญหาโลกร�อนและปรับตัวให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร�และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม 

6.ยุทธศาสตร�
ด�านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ�ายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน�วยงานภาครัฐ  
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร�างของหน�วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7) การปรับปรุงแก�ไขกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับให�มีความชัดเจน ทันสมัย เป	นธรรม และ
สอดคล�องกับข�อบังคับสากลหรือข�อตกลง ระหว�างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน�วยงานภาครัฐ
และบุคลากรท่ีมีหน�าท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายให�มีศักยภาพ 
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นโยบายรัฐบาล 11 ด�าน ประกอบด�วย 
๑. การปกปTองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย�  สถาบันพระมหากษัตริย�เป	นองค�ประกอบสำคัญของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป	นหน�าท่ีสำคัญยิ่งยวดใน
อันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว�ด�วยความจงรักภักดีและปกปTองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช�มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื ่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดำเนินการกับผู�คะนองปาก ย�ามใจหรือประสงค�ร�าย มุ�งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม�คำนึงถึงความรู�
สำนึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป	นจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�องและเป	นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย�และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ส�งเสริมให�เจ�าหน�าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน�วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู�เข�าใจ
หลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล�าวมาประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร�งขยาย
ผลตามโครงการและแบบอย�างท่ีทรงวางรากฐานไว�ให�แพร�หลายเป	นท่ีประจักษ�และเกิดประโยชน�ในวงกว�างอัน
จะช�วยสร�างความสมบูรณ�พูนสุขแก�ประชาชนในท่ีสุด 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต�างประเทศ 
๒.๑ ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสำคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ  ๕  ด�าน ได�แก� การบริหารจัดการชายแดน การสร�างความมั่นคงทางทะเล 
การแก�ไขป?ญหาอาชญากรรมข�ามชาติ การสร�างความไว�วางใจกับประเทศเพื่อนบ�าน และการเสริมสร�าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร�วมกันของอาเซียนโดยเน�นความร�วมมือเพ่ือปTองกัน แก�ไขข�อพิพาทต�าง ๆ 
และการแก�ไขป?ญหาเส�นเขตแดนโดยใช�กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล  

๒.๒ เร�งแก�ไขป?ญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�  
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพของกองทัพและระบบปTองกันประเทศให�ทันสมัย มีความ

พร�อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน�ของชาติ  
๒.๔ เสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว�านโยบายการต�างประเทศ

เป	นส�วนประกอบสำคัญของนโยบายองค�รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ�นดิน  
๓. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร�างโอกาสการเข�าถึงบริการของรัฐ  ความเหลื่อมล้ำใน

สังคมเป	นอีกสาเหตุหนึ่งของป?ญหาความขัดแย�งและความเดือดร�อนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะ
ดำเนินการ  ดังนี้ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน�า จะเร�งสร�างโอกาส อาชีพ และการมีรายได�ท่ีม่ันคง แก�ผู�ท่ีเข�าสู�
ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู�ด�อยโอกาส และแรงงานข�ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร�อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน  

๓.๒ ปTองกันและแก�ไขป?ญหาการค�ามนุษย� รวมถึงป?ญหาผู�หลบหนีเข�าเมืองการทารุณกรรม
ต�อแรงงานข�ามชาติ  

๓.๓ ในระยะต�อไป จะพัฒนาระบบการคุ�มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให�มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  

๓.๔ เตรียมความพร�อมเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม  

๓.๕ เตรียมความพร�อมเข�าสู�สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน  
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๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร�างมาตรฐานด�านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให�แก�
เจ�าหน�าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช�ค�านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติท่ีได�ประกาศไว�แล�ว 

๓.๗ แก�ป?ญหาการไร�ท่ีดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตปjาสงวนโดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให�แก�ผู�ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีไม�ได�รุกล้ำ และออกมาตรการปTองกันการเปลี่ยนมือไปอยู�ในครอบครองของผู�
ท่ีมิใช�เกษตรกร  

๔. การศึกษาและเรียนรู� การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน้ำการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร�และความเป	นไทยมาใช�สร�างสังคมให�เข�มแข็งอย�างมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคู�กัน  ดังนี้ 

๔.๑ จัดให�มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู�  
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน�า จะปรับเปลี ่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให�

สอดคล�องกับความจำเป	นของผู�เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู�ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให�มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก�ผู�ยากจนหรือด�อยโอกาส  

๔.๓ ให�องค�กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชนท่ัวไป
มีโอกาสร�วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร�วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู�  

๔.๔ พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต  
๔.๕ ส�งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป	นครู  
๔.๗ ทะนุบำรุงและอุปถัมภ�พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  
๔.๘ อนุรักษ� ฟ��นฟู และเผยแพร�มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิป?ญญา

ท�องถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ�านและวัฒนธรรม

สากล และการสร�างสรรค�งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป	นสากล  
๔.๑๐ ปลูกฝ?งค�านิยมและจิตสำนึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเป�ดพ้ืนท่ี

สาธารณะให�เยาวชนและประชาชนได�มีโอกาสแสดงออกอย�างสร�างสรรค� 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด�านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  รัฐบาลจะวางรากฐาน 

พัฒนา และเสริมความเข�มแข็งให�แก�การให�บริการด�านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน�นความ
ท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

๕.๑ วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมี
คุณภาพโดยไม�มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแต�ละระบบ  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน�นการปTองกันโรคมากกว�ารอให�ปjวยแล�วจึงมารักษา 
สร�างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู�ท่ีส�วนกลางปรับระบบการจ�างงาน  

๕.๓ เสริมความเข�มแข็งของระบบเฝTาระวังโรคระบาด  
๕.๔ ปTองกันและแก�ไขป?ญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู�การบาดเจ็บและ

เสียชีวิต  
๕.๕ ส�งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
๕.๖ ประสานการทำงานระหว�างภาคส�วนต�าง ๆ ในสังคม  
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร�การแพทย�และสาธารณสุข  
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๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รัฐบาลจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเป	น ๓ ระยะ  ดังนี้ 
๖.๑ ในระยะเร�งด�วน เร�งจ�ายงบลงทุนของป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ท่ียังค�างอยู�ก�อนท่ีจะ

พ�นกำหนดภายในสิ้นป6นี้ และสานต�อนโยบายงบประมาณกระตุ�นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติ
ได�จัดทำไว�  

๖.๒ สานต�อนโยบายงบประมาณกระตุ�นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติได�
จัดทำไว�  

๖.๓ กระตุ�นการลงทุนด�วยการเร�งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให�มีรายได�ท่ีเหมาะสมด�วยวิธีการต�าง ๆ  
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส�งออกเพ่ือให�เกิดความคล�องตัว  
๖.๖ ชักจูงให�นักท�องเท่ียวต�างชาติเข�ามาเท่ียวในประเทศไทย  
๖.๗ ในระยะต�อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให�สอดคล�องกัน 
๖.๘ แก�ป?ญหาน้ำท�วมในฤดูฝนท้ังท่ีท�วมเป	นบริเวณกว�างและท�วมเฉพาะพ้ืนท่ีและป?ญหาขาด

แคลนน้ำในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล  
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร�างราคาเชื้อเพลิงประเภทต�าง ๆ ให�สอดคล�องกับต�นทุนและให�มีภาระภาษี

ท่ีเหมาะสมระหว�างน้ำมันต�างชนิดและผู�ใช�ต�างประเภท  
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให�จัดเก็บได�อย�างครบถ�วน  
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช�วงรัฐบาลท่ีผ�านมา  
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการขนส�งและคมนาคม 
๖.๑๓ ปรับโครงสร�างการบริหารจัดการในสาขาขนส�งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของ

หน�วยงานระดับนโยบาย หน�วยงานกำกับดูแล และหน�วยปฏิบัติท่ีชัดเจนและจัดต้ังหน�วยงานกำกับดูแลระบบ
ราง  

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให�มีประสิทธิภาพ โปร�งใส และ
ตรวจสอบได�  

๖.๑๕ ในด�านเกษตรกรรม ดำเนินการใน ๒ เรื่องใหญ� คือ การปรับโครงสร�างการผลิตสินค�า
เกษตรให�สอดคล�องกับความต�องการด�วยวิธีการต�าง ๆ  

๖.๑๖ ในด�านอุตสาหกรรม ส�งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล�องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ  

๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมให�เข�มแข็ง 
สามารถแข�งขันได�อย�างมีประสิทธิภาพ  

๖.๑๘ ส�งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให�เริ่มขับเคลื่อนได�
อย�างจริงจัง  

๗. การส�งเสริมบทบาทและการใช�โอกาสในประชาคมอาเซียน  การรวมตัวเป	นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซ่ึงจะมีผลใช�บังคับอย�างเต็มท่ี  ณ สิ้นป6 ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน�แก�ประเทศไทยเป	นอย�างมาก หาก
ประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต�าง ๆ ให�พร�อม ดังนี้ 

๗.๑ เร�งส�งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค�า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลง
ในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝ6มือ และป?จจัยการผลิตต�าง ๆ ท่ีเป�ดเสรีมาก 
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๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ท้ังแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม�มีทักษะ  

๗.๔ เร�งพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส�งและระบบโลจิสติกส�ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเร�งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร�วมมือ 

๗.๕ ต�อเชื่อมเส�นทางคมนาคมขนส�งและระบบโลจิสติกส�จากฐานการผลิตในชุมชนสู�แหล�ง
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�าท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับ 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการ
คมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�า 

๘. การพัฒนาและส�งเสริมการใช�ประโยชน�จากวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  เพ่ือนำไปสู�การผลิตและบริการท่ีทันสมัย ดังนี้ 

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
๘.๒ เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหว�าง

วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร� และคณิตศาสตร�  
๘.๓ ปฏิรูประบบการให�สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป	นอุปสรรคต�อการนำงานวิจัยและ

พัฒนาไปต�อยอดหรือใช�ประโยชน�  
๘.๔ ส�งเสริมให�โครงการลงทุนขนาดใหญ�ของประเทศ  
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให�มีโครงสร�างพ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ด�านการ

วิจัยและพัฒนา และด�านนวัตกรรม 
๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ�กับการใช�

ประโยชน�อย�างยั่งยืน  ดังนี้ 
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน�า เร�งปกปTองและฟ��นฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ� ทรัพยากรปjาไม�และสัตว�ปjา  
๙.๒ ส�งเสริมการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย�างยั่งยืน  
๙.๓ ในระยะต�อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก�ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึด

แนวพระราชดำริท่ีให�ประชาชนสามารถอยู�ร�วมกับปjาได�  
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให�เป	นเอกภาพในทุกมิติ 
๙.๕ เร�งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค  

๑๐. การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปTองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐระบบราชการเป	นระบบท่ีใหญ�โตมหึมา ประกอบด�วยบุคลากร งบประมาณและ
อำนาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว�างขวางของเจ�าหน�าท่ีซ่ึงสามารถให�คุณให�โทษให�ความ
สะดวก หรือเป	นอุปสรรคต�อการทำมาหากินและการดำรงชีวิตได� การจัดอันดับความน�าเชื่อถือและความ
สะดวกหรือยากง�ายในการทำธุรกิจในประเทศไทยมาแล�ว  รัฐบาลจึงมีนโยบาย  ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด�านองค�กรหรือหน�วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท�องถ่ิน  

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอำนาจเพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการสาธารณะได�โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก  

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน�วยงานของรัฐให�มีประสิทธิภาพ สามารถให�บริการเชิงรุก 
๑๐.๔ เสริมสร�างระบบคุณธรรมในการแต�งต้ังและโยกย�ายบุคลากรภาครัฐ 
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๑๐.๕ ใช�มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ?งค�านิยม คุณธรรม จริยธรรม  และจิตสำนึกใน
การรักษาศักด์ิศรีของความเป	นข�าราชการและความซ่ือสัตย�สุจริต  

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายเพ่ือให�ครอบคลุมการปTองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน�ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ 

๑๐.๗ ส�งเสริมและสนับสนุนภาคีองค�กรภาคเอกชนและเครือข�ายต�าง ๆ 
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมท่ีอารยะ การยึดหลักนิติธรรม  ดังนี้ 

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน�า   จะเร�งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีล�าสมัย ไม�เป	นธรรม ไม�สอดคล�องกับความตกลงระหว�างประเทศ  

๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีให�ความเห็นทางกฎหมายและจัดทำกฎหมายให�
สามารถปฏิบัติงานได�อย�างรวดเร็ว  

๑๑.๓ ในระยะต�อไปจัดต้ังองค�กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ 

๑๑.๔ นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู�ทางนิติวิทยาศาสตร�มาใช�เพ่ือเร�งรัดการดำเนินคดี
ทุกข้ันตอนให� 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช�วยเหลือทางกฎหมายและค�าใช�จ�ายแก�ประชาชนท่ีไม�ได�รับความ
เป	นธรรม 

๑๑.๖ นำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการปTองกันการฟอกเงินมาใช�ในการปTองกันและ
ปราบปรามผู�มีอิทธิพลและเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ยุทธศาสตร"และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห9งชาติ (คสช.) มี  9  ด�าน  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�การสร�างความเป	นธรรมในสังคม  
2  ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน   
3  ยุทธศาสตร�ความเข�มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5  ยุทธศาสตร�การสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6  ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน   
7. ยุทธศาสตร�การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให�เกิดประโยชน�ต�อประชาชนอย�างแท�จริง 
8. ยุทธศาสตร�การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให�เกิดความม่ันคงอย�างทัดเทียมใน

อาเซียนและประชาคมโลก 
   9. ยุทธศาสตร�การปTองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย�างยิ่งยืน 
ค9านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� ซ่ึงเป	นสถาบันหลักของชาติในป?จจุบัน  
2. ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส�วนรวม  
3. กตัญ�ู ต�อพ�อแม� ผู�ปกครอง ครูบาอาจารย�  
4. ใฝjหาความรู� หม่ันศึกษา เล�าเรียน ท้ังทางตรงและทางอ�อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต�อผู�อ่ืน เผื่อแผ�และแบ�งป?น  
7. เข�าใจ เรียนรู� การเป	นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป	นประมุขท่ีถูกต�อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ�  
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9. มีสติ รู�ตัว รู�คิด รู�ทำ รู�ปฏบัิติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  
10. รู�จักตนเองอยู�ได�โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระ

เจ�าอยู�หัว รู�จักอดออมไว�ใช�เม่ือยามจำเป	น มีไว�พอกินพอใช� ถ�าเหลือก็แจกจ�าย จำหน�าย และขยายกิจการ เม่ือ
มีความพร�อม โดยมีภูมิคุ�มกันท่ีดี  

11. มีความเข�มแข็งท้ังร�างกายและจิตใจ ไม�ยอมแพ�ต�ออำนาจฝjายต�าง ๆ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรง กลัวต�อบาป ตามหลักของศาสนา  

12. คำนึงถึงผลประโยชน�ของส�วนรวม และต�อชาติ มากกว�าผลประโยชน�ของตนเอง 
 
1.3 ยุทธศาสตร"การพัฒนากลุ9มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร) 

 วิสัยทัศน" (Vision) 
 “ส�งเสริมการเกษตรด�วยนวัตกรรม ท�องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ�งพัฒนาเศรษฐกิจสู� 
อาเซียน” 

 ประเด็นยุทธศาสตร" (Strategies) 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : การพัฒนาการท�องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย�างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : การส�งเสริม พัฒนาการผลิตและสร�างมูลค�าเพ่ิมทางการเกษตร 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด�านการค�า การลงทุน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 : การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

 ยุทธศาสตร"การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

 วิสัยทัศน" (Vision) 
 “เป	นแหล�งเกษตรปลอดภัย ก�าวไกลการค�า พัฒนาการท�องเท่ียว” 

 พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตร�จังหวัดสกลนครสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
 พันธกิจที ่ ๒ ประสานงานส�งเสริม สนับสนุน และเสริมสร�างความร�วมมือทุกภาคส�วนในจังหวัด 
สกลนครอย�างบูรณาการ สู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน  
 พันธกิจที่ ๓ กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร 
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 

 เปGาประสงค"รวม (Objectives) 
 “ เพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวม และรายได�ของประชาชน ”  

 ตัวช้ีวัด  
 ๑) มูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนร�อยละ 3 จากป6ท่ีผ�านมา  
 ๒) รายได�ต�อหัวต�อป6ของประชากรเพ่ิมข้ึนร�อยละ 5 จากป6ท่ีผ�านมา  
 ๓) จำนวนฟาร�มท่ีผ�านมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอย�างน�อยป6ละ 30๐ แปลง/ฟาร�ม 

 ประเด็นยุทธศาสตร"การพัฒนาจังหวัดสกลนคร (Strategies) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ�หลัก 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพและ มาตรฐาน 
 2. สร�างความเข�มแข็งของ สถาบันเกษตรกร และเสริมสร�าง ศักยภาพให�ประชาชนในภาคเกษตรกรรม 
 3. ส�งเสริมการใช�พืชสมุนไพร ในการรักษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 : การพัฒนาการค�า การลงทุน และการท�องเท่ียว 
 กลยุทธ�หลัก 
 1. สร�างขีดความสามารถใน การค�า การลงทุน 
 2. สนับสนุนการท�องเท่ียว 3 ธรรม 
 3. เพ่ิมศักยภาพในการ คมนาคมขนส�งท้ังทางบกและทาง อากาศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 กลยุทธ�หลัก 
 1. ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เสริมสร�างการเรียนรู�และ ทักษะของคนทุกกลุ�ม 
 3. ส�งเสริมให�การศึกษาใน ระดับ ประถม มัธยม และอุดมศึกษา ให�มีการใช�ภาษาต�างประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุล
และยั่งยืน 
 กลยุทธ�หลัก 
 1. ส�งเสริมการอนุรักษ�และฟ��นฟูสภาพทรัพยากรปjาไม� 
 2. การเพิ่มขีดความสามารถ ในการรองรับของระบบนิเวศและ คุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัด 
 3. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ ทุกภาคส�วนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. ส�งเสริมการจัดการแก�ไข ป?ญหาความเสื่อมโทรมใน ทรัพยากรธรรมชาติอย�างบูรณาการ 
 5. การดำเนินมาตรการทาง กฎหมาย อย�างเข�มงวด 
 6. ส�งเสริมการจัดหาและพัฒนา แหล�งน้ำเพ่ือการอุโภคบริโภค 
 7. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดการน้ำภาคการผลิต (เกษตรและ อุตสาหกรรม) 
 8. เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดการป?ญหาอุทกภัย 
 9. ส�งเสริมการควบคุมและ ลดมลพิษทางน้ำ 
 10. การจัดการขยะมูลฝอย เชิงรุก 
 11. ส�งเสริมจำนวนหมู�บ�านให�มีแผนบริหารจัดการและปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับหมู�บ�าน 
 12. ส�งเสริมการใช�พลังงานทดแทนและการอนุรักษ� 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 : การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 กลยุทธ�หลัก 
 1. พัฒนาสมรรถนะข�าราชการจังหวัดสู�องค�การสมรรถนะสูง 
 2. ส�งเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม�มาใช�ในการบริหารจังหวัด 
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 3. พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร�อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

 1.4 ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส9วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 

 วิสัยทัศน" (Vision) 
 “สกลนครน�าอยู� มุ�งสู�นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส�งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ประเด็นยุทธศาสตร" (Strategies) 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : การพัฒนาการค�า การลงทุน และการท�องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 : การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 
 

2. ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 
 2.1 วิสัยทัศน" 

จากยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตำบลพังโคน ตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาล
มุ�งเน�นการพัฒนาให�พังโคนเป	นเมืองน�าอยู� โดยพัฒนาคนในชุมชนและสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  โดยประชาชนทุกระดับของสังคมมีโอกาสได�รับบริการด�านสาธารณะ ทั้งด�าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการโดยเท�าเทียมกันบุคคลากรในหน�วยงานและชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี
ร�วมแรงร�วมใจในการพัฒนาด�านต�าง ๆ เพื่อให�พังโคนเป	นเมืองน�าอยู�  ตามวิสัยทัศน�ของเทศบาลตำบลพังโคน 
ดังนี้ 

“  เทศบาลตำบลพังโคน  เป	นองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่มีความเป	นเลิศด�านการบริหาร
จัดการ มุ�งเน�นการพัฒนาแบบบูรณาการ พร�อมใจทำงานอย�างสมานฉันท� ให�ความสำคัญกับการสร�างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให�กับประชาชน นำไปสู�พังโคนเมืองน�าอยู�อย�างยั่งยืน ” 
  พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร�างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในเขตเทศบาลให�
เหมาะสมกับการขยายตัวของชุมชนเมือง 

2. ส�งเสริมการค�าการลงทุน และเศรษฐกิจในระดับฐานรากในพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให�
เติบโตอย�างยั่งยืน 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีความเป	นอยู�ที่ดีทั้งทางร�างกายและจิตใจ โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ส�งเสริมการศาสนา วัฒนธรรม 
สุขภาพอนามัย การกีฬา/นันทนาการ และการสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  

4. ส�งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค�กรให�มีความพร�อมในการดำเนินงาน 
ส�งเสริมการจัดการสิ่งแวดล�อมในชุมชนให�สามารถดำรงอยู�ได�อย�างยั่งยืน 
 2.2 ยุทธศาสตร" 
  1) ยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
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   -  แผนงานเคหะและชุมชน 
   -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  2) ยุทธศาสตร"การพัฒนาส9งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน 
   -  แผนงานการศึกษา 
   -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
   -  แผนงานงบกลาง 
  3) ยุทธศาสตร"การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

   -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  4) ยุทธศาสตร"การวางแผนการส9งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท9องเท่ียว 
   -  แผนงานการพาณิชย� 
  5) ยุทธศาสตร"การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม 

   -  แผนงานสาธารณสุข 
   -  แผนงานเคหะและชุมชน 
  6) ยุทธศาสตร"การส9งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปLญญาท�องถ่ิน 
   -  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 2.3 เปGาประสงค" 
  2.3.1 จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให�เพียงพอกับความต�องการของประชาชน 
  2.3.2 สร�างรายได� และสร�างอาชีพให�กับประชาชน 
  2.3.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให�ทุกคน ได�รับโอกาสในการศึกษาการบริการสังคม 
การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพท้ังร�างกาย จิตใจ สติป?ญญา และทักษะในการประกอบอาชีพอย�างถ�วน
หน�า และเท�าเทียมกัน 
  2.3.4  เทศบาลตำบลพังโคน มีการบริการจัดการที่ดี  ในการบริหารราชการของ ส�งเสริม
กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนเพื่อส�งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป?ญญาท�องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท�องถ่ินสืบต�อเนื่องไปยังคนรุ�นหลัง 
  2.3.5  บำบัดทุกข� บำรุงสุขของประชาชน และส�งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบบ 
ประชาธิปไตย การปกครองท�องถ่ิน การเมืองท่ีโปร�งใสและองค�กรชุมชนท่ีเข�มแข็ง สนับสนุนการดำเนินการตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำนวยความยุติธรรม ให�ความรู�ทางกฎหมายเบื้องต�นแก�ประชาชน และ
คุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  2.3.6  เพื่อสร�างสรรค�ให�เทศบาลตำบลพังโคนเป	นเมืองที่มีความพร�อมในการขยายตัวเป	น
ชุมชนเมืองขนาดใหญ� 
 
 2.4 กลยุทธ" 

  2.4.1 กลยุทธ"การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  1) พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐานครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี เพ่ืออำนวยความสะดวกให�แก�ประชาชน 
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  2) สำรวจออกแบบระบบโครงสร�างพื้นฐาน ให�มีความสะดวกพอเพียง ปลอดภัยได�มาตรฐาน
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให�เป	นไปอย�างยั่งยืน 
  3) วางผังเมืองเฉพาะภายใต�แนวคิด “เมืองสิ่งแวดล�อมยั่งยืน” เพื่อให�เป	นเมืองที่น�าอยู�ของ
ประชาชนอย�างแท�จริง 
  4) ปรับปรุงภูมิทัศน�ให�เกิดความสวยงามในพื้นที่สาธารณะ อาคารบ�านเรือน ที่อยู�อาศัย และ
สถานประกอบการต�างๆ 

  2.4.2 กลยุทธ"ด�านการพัฒนาส9งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน 
  1) สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโดยเน�นการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  2) พัฒนาคุณภาพศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต�องการของ
ชุมชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
  3) ให�การสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล ให�เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 
  4) ส�งเสริมสนับสนุนให�เด็กเยาวชนและประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกำลัง
กายและเล�นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�กีฬาและเครื่องออกกำลังกายให�กับชุมชนอย�างเหมาะสมและ
พอเพียง 
  5) ให�การสงเคราะห�และสนับสนุนผู�ด�อยโอกาส ผู�ยากไร� ผู�พิการ หรือทุพพลภาพ รวมถึงการ
ส�งเสริมคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ 

  2.4.3 กลยุทธ"ด�านการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  1) ยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเป	นแนวทางการบริหารจัดการ 
  2) ส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการวางแผน ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารงานของเทศบาล 
  3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างคล�องตัวรวดเร็วและ
ดำเนินไปอย�างโปร�งใสและมีประสิทธิภาพ 
  4) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให�บริการประชาชนให�เป	นไปอย�างสะดวกรวดเร็ว
เป	นท่ีประทับใจในบริการ 
  5) พัฒนาบุคลากร ยกระดับให�มีความรู� ความสามารถ ทันต�อวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม� เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  6) ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนรวมถึง
การให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการปTองกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง 

  2.4.4 กลยุทธ"ด�านการวางแผนการส9งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท9องเท่ียว 
  1) ส�งเสริมความเข�มแข็งพัฒนาทักษะความรู�ให�แก�กลุ�มอาชีพและผู�ประกอบการ เพื่อให�มี
ความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจได� 
  2) ส�งเสริมบทบาทของชุมชน กลุ�มอาชีพและสถานประกอบการต�างๆ ให�ดำเนินการตาม
กรอบระเบียบของกฎหมายเพ่ือลดผลกระทบกับชุมชนให�สามารถอยู�ร�วมกันได� 

  2.4.5 กลยุทธ"ด�านการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม 
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  1) ส�งเสริมการสร�างเครือข�ายระบบบริการสาธารณสุขผ�านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท�องถ่ิน 
  2) ส�งเสริมให�ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการจัดการด�าน
สาธารณสุขโดยเน�นยุทธศาสตร�การบริการเชิงรุกในการปTองกันรักษาและส�งเสริมอนามัย 
  3) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 
  4) พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท้ังระบบให�มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน�นการสร�างความร�วมมือจากชุมชนและทุกภาคส�วน
ท่ีเก่ียวข�อง 

  2.4.6 กลยุทธ"ด�านการส9งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปLญญาท�องถ่ิน 
  1) ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
  2) อนุรักษ�ฟ��นฟูประเพณีวัฒนธรรมท�องถิ่น เพื่อรักษาสิ่งดีงามในอดีตและสร�างความรัก
สามัคคี ความเอ้ือเฟ�aอเผื่อแผ�แก�ผู�คนในชุมชน 
  3) ส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนตระหนักและสืบสานกิจกรรมด�านศาสนาและภูมิป?ญญาอัน
ดีงามของท�องถ่ินสืบไป 
 
3. การวิเคราะห"เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห"กรอบการจัดทำยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 

  จุดแข็ง 
  1.  โครงสร�างเทศบาล 

เทศบาลเป	นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย มีโครงสร�างท่ีชัดเจน ดังนี้ 
 

 
 

ลักษณะพิเศษของโครงสร�างเทศบาล คือ 
1.  สายบังคับบัญชา เทศบาลมีสายการบังคับบัญชา ตามลำดับข้ันการบังคับบัญชา ซ่ึงในแต� 

ละองค�กรจะต�องมีผู�บังคับบัญชาคอยสั่งการหรือกำหนดนโยบายให�ผู�ใต�บังคับบัญชานำนโยบายไปปฏิบัติให�
สำเร็จตามเปTาหมาย เช�น คณะผู�บริหาร มอบนโยบายให�ปลัดเทศบาลไปปฏิบัติ ปลัดเทศบาลจะต�องนำนโยบาย

นายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล

รอง
ปลัดเทศบาล

สาํนัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

ฯ

รอง
นายกเทศมนตร ี

รอง
นายกเทศมนตร ี
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ไปแปลงเป	นแผนงาน โครงการ เพื่อมอบหมายให�กับหัวหน�าส�วนราชการไปปฏิบัติให�เกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
นโยบายท่ีคณะผู�บริหารมอบหมาย 

2.  ตำแหน�ง และอำนาจหน�าท่ี ในเทศบาลตำบลพังโคน มีการระบุตำแหน�งและอำนาจหน�าท่ี
ของพนักงานเทศบาลไว�อย�างชัดเจน ซ่ึงจะบรรจุอยู�ในโครงสร�างของเทศบาล ผู�ท่ีมีตำแหน�งสูงเช�น ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล ผู�อำนวยการกอง มีอำนาจหน�าท่ีในการสั่งการไปยังผู�ท่ีอยู�ใต�บังคับบัญชา 

3.  มีระเบียบ กฎหมาย ข�อบังคับ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนให�พนักงานเทศบาลนำไปเป	นแนว
ทางการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งตามระเบียบ กฎหมาย จะมีการควบคุม กำกับ อยู�ในตัวเอง หากมีการปฏิบัติหน�าท่ี
นอกเหนือจาก ระเบียบกฎหมายท่ีระบุไว�จะมีบทกำหนดโทษท่ีกำหนดไว�ชัดเจนถึงลักษณะความผิดท่ีได�กระทำ
ลงไป 

4.  มีการติดต�อสื่อสาร หรือการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแลที่เป	นรูปแบบชัดเจน เช�นการ
ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ซึ่งอาจจะอยู�ใน
รูปของคำสั่ง ประกาศ บันทึกสั่งการ ฯลฯ 

5.   มีการแบ�งงานกันทำเฉพาะอย�าง เช�น กองคลังมีหน�าที่งานด�านการเงิน และบัญชี การ
ควบคุม ตรวจสอบภายใน กองช�าง  มีหน�าที่การควบคุมการก�อสร�างอาคาร งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เป	นต�น ส�งผลให�พนักงานเทศบาลมีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะเรื่อง เฉพาะอย�าง จนเกิดทักษะ 
ความชำนาญในงานหน�าท่ีรับผิดชอบ 
  6.  มีระบบการคัดเลือก และการเลื่อนข้ันเงินเดือนด�วยระบบคุณธรรม 

7.  มีระบบการจูงใจการปฏิบัติงานโดยการกำหนดอัตราเงินเดือนตามอำนาจ หน�าที่ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  8.  มีระบบความสัมพันธ�ภายในเทศบาลที่เป	นทางการ คือ ตามสายงานบังคับบัญชา และ
อำนาจหน�าท่ี จะเห็นได�ว�า โครงสร�างเทศบาลเป	นโครงสร�างที่เป	นทางการ คือตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
ช�วงการบังคับบัญชาสั้น สามารถจะสั่งการหรือควบคุมการปฏิบัติงานได�เป	นอย�างดี มีระเบียบกฎหมายวิธี
ปฏิบัติใช�ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะส�งผลให�การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน�าที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค� 

  2.  งบประมาณ / เงินรายได� 
เทศบาลเป	นองค�กรท่ีมีรายได�เป	นของตนเอง และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ�สำคัญประการหนึ่งที่มุ�งเน�นการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น ให�มีความเป	นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
ดังนั้นเราจะเห็นได�ว�าแหล�งท่ีมาของรายได� หรืองบประมาณของเทศบาล คือ 
  -  รายได�ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 66 ดังนี้ 
    1.  ภาษีตามแต�จะมีกฎหมายกำหนดไว� 

           2.  ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับตามแต�กฎหมายจะกำหนดไว� 
 3.  รายได�จากทรัพย�สินของเทศบาล 
 4.  รายได�จากการสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย� 
 5.  พันธบัตร หรือเงินกู�ตามแต�มีกฎหมายกำหนดไว� 

6.  เงินกู�จากกระทรวง ทบวง กรม องค�การ หรือนิติบุคคลต�าง ๆ  
                        7.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
                             8.  เงินและทรัพย�สินอ่ืนท่ีมีผู�อุทิศให� 
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                             9.  รายได�อ่ืนใดตามแต�จะมีกฎหมายกำหนด 
- รายได�ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน  และข้ันตอนการกระจายอำนาจให�แก� 

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 ที่กำหนดการจัดสรรสัดส�วนภาษีอากรให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
แต�ละประเภทไว�อย�างชัดเจน 

จะเห็นได�ว�าจากรายได�ของเทศบาลสามารถแบ�งออกได�เป	น  2  ส�วนใหญ� ๆ    คือ 
รายได�ที ่เทศบาลจัดเก็บเอง และรายได�ที่รัฐบาลจัดสรรในลักษณะภาษีจัดสรร หรือเงินอุดหนุนให� กรณีท่ี
เทศบาลมีความจำเป	นต�องปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน�าท่ีแต�เกินขีดความสามารถของเทศบาล  ก็สามารถท่ีจะ
ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข�องได�  เมื่อเทศบาลมีรายได�แล�วจะต�องตราเป	น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ตามกระบวนการในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2541 จึงจะสามารถนำไปใช�จ�ายตามอำนาจหน�าที่ได� ซึ่งถือได�ว�าเทศบาลมี
งบประมาณของตนเอง และสามารถกำหนดรายจ�ายของตนเองได�  โดยผ�านกระบวนการวิธีการทางงบประมาณ 

                    3. การบริหารงานบุคคล 
ด�านเศรษฐศาสตร� ถือว�าคนเป	นป?จจัยการผลิตท่ีสำคัญท่ีสุดในด�านการบริหารคน นับว�าเป	น 

ทรัพยากรท่ีมีค�ามากท่ีสุดเช�นกัน เทศบาลเป	นองค�กรท่ีมีกฎหมายการบริหารงานบุคคลเป	นของตนเอง อยู�ในรูป
ของคณะกรรมการ ในรูปแบบต�าง ๆ เช�น คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลระดับจังหวัด คณะกรรมการ ก.ถ. ซึ ่งในแต�ละระดับมีต ัวแทนของท�องถิ ่น ประกอบไปด�วย 
ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล เข�าไปมีส�วนร�วมในการบริหารงานด�วย โดยแต�ละ
คณะกรรมการต�างมีหน�าท่ีแตกต�างกันไป ส�งผลให�เทศบาลสามารถกำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลว�าจะมี
จำนวนเท�าใด ต�องการพนักงานเทศบาลตำแหน�งใด โดยผ�านการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป6 (ระหว�าง พ.ศ.2549 
– พ.ศ.2551) ซ่ึงเทศบาลมีอิสระท่ีจะดำเนินการได� ส�งผลให�มีพนักงานเทศบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญงานด�านต�าง 
ๆ เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและภารกิจท่ีปฏิบัติ 

  4.   การบริหารการจัดการ 
เทศบาลบริหารงานในรูปแบบของนายกเทศมนตรี ที ่จะต�องปฏิบัต ิภารกิจให�บรรลุ

วัตถุประสงค�ตามอำนาจหน�าที่ที่กำหนดในกฎหมายต�าง ๆ โดยผ�านกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่ได�
กำหนดไว�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ ่น พ.ศ.2541 ที ่กำหนดให�มีองค�กรวางแผนพัฒนาเทศบาล คือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มี
นายกเทศมนตรีเป	นประธานกรรมการ โดยมีผู �ทรงคุณวุฒิผู �นำองค�กรเอกชน หรือองค�กรประชาชนท่ี
นายกเทศมนตรีเลือกไม�น�อยกว�า 3 คน และไม�เกิน 5 คน และส�วนราชการต�าง ๆ ที ่เกี ่ยวข�องร�วมเป	น
คณะกรรมการ ทำหน�าที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห�งชาติ    แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ การผังเมือง ป?ญหาของเทศบาลและให�คำปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาท�องถิ่น เสนอแนวทางการแก�ไขป?ญหา การพิจารณาให�ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาที่มีปลัดเทศบาลเป	น
ประธานกรรมการ ส�วนราชการต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องเป	นกรรมการทำหน�าที่ในการกำหนดแผนงาน โครงการ ให�
สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนด 
  การบริหารจัดการของนายกเทศมนตรี เพื่อให�บรรลุอำนาจหน�าที่ของเทศบาลที่กฎหมาย
กำหนดโดยผ�านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ที่มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนดทิศทางและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเป	นผู�ดำเนินการแล�ว จะเห็นได�ว�าการนำแผนพัฒนา
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เทศบาลไปปฏิบัตินายกเทศมนตรีจะเป	นผู�ตัดสินใจขั้นสุดท�ายในการกำหนดนโยบายให�พนักงานเทศบาลไป
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั ้งเป	นผู �ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลว�าบรรลุ
วัตถุประสงค�ตามอำนาจหน�าท่ีหรือไม� 

จะเห็นได�ว�าเทศบาลมีจุดแข็ง (STRENGTH) ในด�านโครงสร�างท่ีเป	นทางการมีกฏหมายรองรับ
มีงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ เป	นตนเองค�อนข�างเบ็ดเสร็จในเทศบาลเอง สามารถท่ี
จะดำเนินการตามภารกิจให�เสร็จสิ้นลงไปได� 

  จุดอ9อน  ปLญหา อุปสรรค หรือข�อจำกัดในการพัฒนาเทศบาล 
การบริหารงานเทศบาลตำบลพังโคน ถึงแม�ว�ามีจุดแข็ง  (STRENGTH)   แต�ก็ยังคงปรากฏ

จุดอ�อน (WEAKNESS) ที่เกิดจากป?จจัยภายในเทศบาล ซึ่งเป	นลักษณะขององค�กรต�าง ๆ ทุกรูปแบบจะต�อง
ประสบป?ญหาอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�อยู�ตลอดเวลา โดยเฉพาะป?ญหาระบบภายใน และป?ญหาบุคคลสามารถท่ีจะ
วิเคราะห�ได� ดังนี้ 

1.  จุดอ�อนของโครงการเทศบาลตำบลพังโคน ดังนี้ 
1.1  จำนวนโครงการท่ีบรรจุไว�ในแผนสี่ป6 เป	นโครงการท่ีเกิดจากป?ญหาของ 

ประชาชน แต�เทศบาลไม�สามารถแก�ไขป?ญหาได� ทำให�ไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค� ตามเปTาหมายท่ีวางไว� 
1.2 โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล บางโครงการในแต�ละส�วนราชการ ขาดการ

ตรวจสอบอย�างละเอียด 

  2. จุดอ�อนด�านงบประมาณ 
    2.1   รายได�ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติภารกิจตามท่ีได�กำหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
    2.2   ขาดการวางแผนการใช�จ�ายเงินล�วงหน�า หรือมีการวางแผนแต�ไม�รัดกุม 

2.3   การควบคุม และการตรวจสอบระบบการเงินไม�เคร�งครัดเท�าท่ีควร 
2.4   ผู�ปฏิบัติขาดความรู�  ความเข�าใจในระเบียบกฎหมาย 

3.  จุดอ�อนด�านการบริหารงานบุคคล 
3.1 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลพังโคน อาศัยอำนาจตามพระราช 

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ผ�านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให�ความ
เห็นชอบในการบรรจุ แต�งตั้ง การโอน (ย�าย) พนักงานเทศบาล หากนายกเทศมนตรีไม�ต�องการก็ไม�สามารถ
บรรจุแต�งต้ัง หรือโอน (ย�าย) ได� จะทำให�เทศบาลขาดบุคคลท่ีมีความรู� ความชำนาญ 

3.2   พนักงานเทศบาลไม�ได�รับการพัฒนาเท�าท่ีควร และการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานไม�ตรงกับข�อเท็จจริง 
  4.   จุดอ�อนด�านการบริหารจัดการ 

4.1 การวินิจฉัยสั่งการบางอย�างไม�ถูกต�อง ไม�ชัดเจน อาจมีสาเหตุมาจากการขาด 
ข�อมูลข�าวสารการใช�อารมณ� ในการตัดสินใจ คำนึงถึงประโยชน�ส�วนตนมากกว�าส�วนรวม หรืออาจมีอิทธิพล
ภายนอกเข�ามาบีบบังคับ 
   4.2   การกำหนดนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการมีข�อจำกัดด�านทรัพยากร      ด�านการ
บริหาร 

4.3   การบริหารจัดการภายในส�วนราชการของเทศบาลตำบลพังโคน          ที่มี
ผู�อำนวยการกองรับผิดชอบ มีป?ญหาการขาดความรู� ความเข�าใจในหลักการบริหาร และไม�มีความกระตือรือร�น
เพียงพอ 
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  จากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร และนโยบายการ
พัฒนาอำเภอพังโคน เป	นนโยบายที ่เกี ่ยวข�องกับการแก�ไขป?ญหาความยากจน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลพังโคนได�กำหนดแนวทางพัฒนาเทศบาลที่สอดคล�องกับนโยบายดังกล�าว ตาม
สภาพป?ญหาของพ้ืนท่ีและความต�องการของประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้ 

1.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เทศบาลตำบลพังโคนมีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 6.66 ตาราง 
กิโลเมตร มีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประชาชนสร�างบ�านเรือนอาศัยค�อนข�างหนาแน�น ก�อให�เกิดป?ญหา ดังนี้ 

1.1  ถนน ทางเท�า เทศบาลตำบลพังโคนไม�สามารถดำเนินการให�เต็มพื้นที่ได� และที่มีอยู�
ไม�ได�มาตรฐานท่ีดีพอ และบางส�วนเป	นถนนลูกรัง 

1.2  ระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำ ท�อระบายน้ำ เทศบาลตำบลพังโคนไม�สามารถ
ดำเนินการได�เต็มพ้ืนท่ี อีกท้ังยังไม�มีระบบกำจัดน้ำเสีย 

1.3  ระบบไฟฟTาสาธารณะ ที่เทศบาลตำบลพังโคนจัดบริการยังไม�เต็มพื้นที่ โดยเฉพาะซอย
ต�าง ๆ  
  1.4  ประชาชนบางส�วนยังไม�มีน้ำสะอาด หรือน้ำประปาใช�ในการอุปโภค  บริโภค 

1.5  ประชาชนบางส�วนยังคงอยู�ในแหล�งชุมชนแออัด แหล�งเสื่อมโทรม 
จากการวิเคราะห�ป?ญหาดังกล�าว เทศบาลได�กำหนดแนวทางการพัฒนาและแก�ไขป?ญหา คือ 

1. ก�อสร�างถนน  ทางเท�า  ให�เต็มพ้ืนท่ีและปรับปรุงส�วนท่ีมีอยู�ให�ได�มาตรฐาน 
2. ก�อสร�างปรับปรุง ระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำ ท�อระบายน้ำ ให�เต็มพ้ืนท่ี 

รวมท้ังก�อสร�างระบบกำจัดน้ำเสีย 
3. ขยายไฟฟTาสาธารณะ 
4. จัดหาน้ำสะอาด น้ำประปาให�ประชาชนใช�ในการอุปโภค บริโภค 
5. การวางผังเมือง 

            2. ด�านเศรษฐกิจ  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน ประกอบอาชีพหลากหลาย ท้ัง
ค�าขาย เกษตรกรรม รับจ�างท่ัวไป รับราชการ ส�งผลให�เกิดป?ญหาด�านเศรษฐกิจ  ดังนี้ 

3.1  ประชาชนบางส�วนมีรายได�น�อยไม�เพียงพอต�อการครองชีพ 
3.2  ประชาชนบางส�วนไม�มีอาชีพท่ีม่ันคง 
3.3  ประชาชนไม�มีทุนในการประกอบอาชีพ 
3.4  ประชาชนขาดสถานท่ีประกอบอาชีพ เช�น ต�องการค�าขายแต�ไม�มีสถานท่ี  

ร�านค�าเป	นหลักแหล�ง ต�องค�าขายในสถานท่ีห�ามค�าขาย 
  จากการวิเคราะห�ป?ญหาดังกล�าว เทศบาลได�กำหนดแนวทางการพัฒนา และแก�ไขป?ญหา คือ 

1. ส�งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได�ให�แก�ประชาชน 
2. จัดหาแหล�งเงินทุนให�ประชาชน 
3. จัดหาสถานท่ีประกอบอาชีพให�แก�ประชาชน เช�น ศูนย�จำหน�ายสินค�าชุมชน 

3.  ด�านสังคม  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคนเป	นชุมชนที่ขยายตัวขึ้นจากการตั้งถ่ิน
ฐานของประชาชนจากพื้นที่อื ่น ประกอบกับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพังโคน มีลักษณะเป	นเมือง
เศรษฐกิจศูนย�กลางการจำหน�ายสินค�า มีประชาชนต�างถิ่นเข�ามาใช�บริการมากมาย และมีสถานศึกษา
หลายแหล�ง นิสิต นักศึกษา นักเรียน จำนวนมากเข�ามาศึกษาหาความรู� ส�วนมากพักอาศัยในเขต
เทศบาลตำบลพังโคน  การอยู �รวมกันของคนหลายกลุ�ม หลายหมู �เหล�า ที ่มีวัตถุประสงค�ในการ
ดำรงชีวิตไม�เหมือนกัน อาจจะก�อให�เกิดป?ญหาทางด�านสังคม ดังนี้ 
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3.1  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน ได�รับภัยคุกคามจากยาเสพติด 
3.2  ประชาชน เยาวชน ขาดสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ หรือมีไม�เพียงพอ อาจ 

ส�งผลให�ประชาชน เยาวชน มีป?ญหาด�านสุขภาพ 
3.3  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน อาจได�รับการแพร�กระจายของโรคร�าย  

เช�นเอดส� กามโรค เนื่องจากมีคนจำนวนมากมาอยู�ร�วมกัน 
3.4  เทศบาลไม�สามารถส�งเสริมอนามัยแม�และเด็กได�อย�างท่ัวถึง 
3.5  ชุมชนแออัด 

จากการวิเคราะห�ป?ญหาดังกล�าว เทศบาลได�กำหนดแนวทางการพัฒนาและแก�ไขป?ญหา คือ 
1. ประชาสัมพันธ�รณรงค�ให�ประชาชนทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด 
2. จัดหาสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจให�ประชาชน รวมท้ังส�งเสริมให�ออกกำลังกาย 

เพ่ือจะได�มีสุขภาพแข็งแรง 
3. ปTองกันและควบคุมการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ 
4. ส�งเสริมอนามัยแม�และเด็ก 
5. การวางผังเมือง 

4.  ด�านการเมืองการบริหาร  เทศบาลตำบลพังโคน เป	นเทศบาลท่ีได�รับการเปลี่ยนแปลง 
ฐานะจากสุขาภิบาล เมื่อป6 พ.ศ.2542 ความไม�พร�อมด�านบุคคลากร งบประมาณ และความรู�ความเข�าใจใน
บทบาทหน�าท่ีของพนักงานเทศบาล คณะผู�บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ก�อให�เกิดป?ญหา ดังนี้ 

4.1 ประชาชนขาดโอกาสในการมีส�วนร�วม  ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา 
เทศบาลรวมท้ังตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลได�ไม�เต็มท่ี 

4.2 ประชาชนไม�ได�รับความรู�ความเข�าใจด�านการปกครองท�องถ่ินอย�างเพียงพอ 
4.3 บุคคลากรของเทศบาลตำบลพังโคนบางส�วน ยังขาดความรู�ความเข�าใจ ทักษะ 

ในการปฏิบัติหน�าท่ี การให�บริการประชาชน 
  4.4  เทศบาลตำบลพังโคน ขาดวัสดุอุปกรณ�ท่ีทันสมัย สำหรับใช�ในการปฏิบัติงาน 
จากการวิเคราะห�ป?ญหาดังกล�าว เทศบาลได�กำหนดแนวทางการพัฒนาและแก�ไขป?ญหา  

ดังนี้ 
1.  ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา รวมทั้งการ

ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลได�อย�างเต็มท่ี 
   2.  ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนได�รับความรู�ความเข�าใจในด�านการปกครองท�องถ่ิน 
   3.  จัดให�บุคคลากรได�รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4.  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย สำหรับใช�ในการปฏิบัติงาน 
5.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม เทศบาลตำบลพังโคนเป	นท่ีรวมของประชาชน 

หลายหมู�เหล�า ประกอบอาชีพหลากหลาย ส�งผลให�เกิดป?ญหา ดังนี้ 
5.1  ประชากรแฝงในเขตเทศบาล ทำให�เกิดป?ญหามลพิษเพ่ิมข้ึน 
5.2  ประชาชนยังไม�ให�ความร�วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยตามระบบ ZERO-

WASTE ครบทุกชุมชน   
จากการวิเคราะห�ป?ญหาดังกล�าว เทศบาลได�กำหนดแนวทางพัฒนาดังนี้ 

1. สร�างจิตสำนึกให�ประชาชนได�อนุรักษ�ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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6. ด�านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปLญญาท�องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลพังโคนมีหลายเชื้อชาติ เช�นเวียดนาม จีน ไทย ซึ่งแต�ละกลุ�มมีจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
แตกต�างกัน อาจจะก�อให�เกิดป?ญหาทางด�านดังนี้ 

6.1 กลุ�มเยาวชนไม�ให�ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน 
6.2 การให�ความสำคัญกับรูปแบบ มากกว�าหลักการในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

ท�องถ่ิน 
จากการวิเคราะห�ป?ญหาดังกล�าว เทศบาลได�กำหนดแนวทางการพัฒนา และแก�ไขป?ญหา คือ 

1) ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
2) อนุรักษ�ฟ��นฟูประเพณีวัฒนธรรมท�องถิ่น เพื่อรักษาสิ่งดีงามในอดีตและสร�าง

ความรักสามัคคี ความเอ้ือเฟ�aอเผื่อแผ�แก�ผู�คนในชุมชน 
3) ส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนตระหนักและสืบสานกิจกรรมด�านศาสนาและภูมิ

ป?ญญาอันดีงามของท�องถ่ินสืบไปโดยการมีส�วนร�วม 
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ส9วนท่ี 4 
การนำแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู9การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาและแผนงาน 

 
ท่ี ยุทธศาสตร" ด�าน แผนงาน หน9วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน9วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช�าง กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช�าง กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส�งเสริม
คุณภาพชีวิตให�กับ
ประชาชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส�งเสริม
คุณภาพชีวิตให�กับ
ประชาชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร�าง
ความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส�งเสริม
คุณภาพชีวิตให�กับ
ประชาชน 

งบกลาง แผนงานงบกลาง กองการศึกษา กองคลัง 

6 ยุทธศาสตร�การ
บริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความม่ันคง 

บริหารท่ัวไป แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

สำนักปลัด กองคลัง 

7 ยุทธศาสตร�การ
บริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความม่ันคง 
 

บริหารท่ัวไป แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง 
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ท่ี ยุทธศาสตร" ด�าน แผนงาน หน9วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน9วยงาน 
สนับสนุน 

8 ยุทธศาสตร�การวาง
แผนการส�งเสริม
การลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท�องเท่ียว 

การเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย� 

กองการศึกษา กองคลัง 

9 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

กองคลัง 

10 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

กองคลัง 

11 ยุทธศาสตร�การ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิป?ญญาท�องถ่ิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

 
 



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 13 1,574,900 29 5,049,960 15 7,918,600 1 2,000,000 75 20,558,000 

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 7,180,000 9 3,951,000 63 51,440,250 39 37,519,800 1 2,120,000 119 102,211,050 

รวม 24 11,194,540 22 5,525,900 92 56,490,210 54 45,438,400 2 4,120,000 194 122,769,050 

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 7 830,000 7 830,000 39 5,286,925 

     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 10,456,000 16 10,456,000 85 55,606,925 

3) ยุทธศาสตร�ที่ 3  การบริหารกิจการบ!านเมืองที่ดี
           ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 971,000 6 750,000 7 800,000 8 1,569,000 6 500,000 35 4,590,000 

     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 413,000 3 3,425,000 8 22,432,000 1 180,000 1 180,000 15 26,630,000 

รวม 10 1,384,000 9 4,175,000 15 23,232,000 9 1,749,000 7 680,000 50 31,220,000 

4) ยุทธศาสตร�ที่ 4  การวางแผนการส&งเสริมการ
              ลงทุนพาณิชยกรรมและการท&องเที่ยว
     ๔.๑  แผนงานการพาณิชย9 1 300,000 3 460,600 3 6,600,000 2 600,000 2 600,000 11 8,560,600 

รวม 1 300,000 3 460,600 3 6,600,000 2 600,000 2 600,000 11 8,560,600 

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

ยุทธศาสตร�
ป9 2561 ป9 2562 ป9 2563 ป9 2564 รวม 5 ป9ป9 2565

เทศบาลตําบลพังโคน



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)

ยุทธศาสตร�
ป9 2561 ป9 2562 ป9 2563 ป9 2564 รวม 5 ป9ป9 2565

เทศบาลตําบลพังโคน

5) ยุทธศาสตร�ที่ 5  การบริหารจัดการและการ
        อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
     5.1  แผนงานสาธารณสุข 11 589,000 11 589,000 15 9,504,000 11 589,000 11 589,000 59 11,860,000 

     5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 20,000 2 2,420,000 8 218,870,000 2 20,000 3 11,653,000 16 232,983,000 

     5.3  แผนงานการเกษตร - - - - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม 12 609,000 13 3,009,000 24 228,424,000 14 609,000 14 12,242,000 75 244,843,000 

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 73 25,423,425 168 332,367,210 108 60,732,400 54 29,978,000 476 475,929,575 



    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



    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

73 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลท�ติก
 คอนกรีต ถนนทางเดิน
ภายในสวนสาธารณะ 
(หลวงปูPคํา ยสกุลปุตโต) 
ช�วงที่ 1 หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทางเดิน
วิ่งในการออกกําลังกายที่
สะดวกและปลอดภัย

 ปูผิวแอสฟ<ลท�ติกคอนกรีต
 กว�าง 3.20 เมตร ความ
ยาว 454.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 1,452.80 ตร.ม.

- - - 489,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การออกกําลัง
กาย

 ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายได�
อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

74 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลท�ติก
 คอนกรีต ถนนทางเดิน
ภายในสวนสาธารณะ 
(หลวงปูPคํา ยสกุลปุตโต) 
ช�วงที่ 2 หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทางเดิน
วิ่งในการออกกําลังกายที่
สะดวกและปลอดภัย

 ปูผิวแอสฟ<ลท�ติกคอนกรีต
 กว�าง 2.20 เมตร ความ
ยาว 84.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 184.80 ตร.ม.

- - - 70,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การออกกําลัง
กาย

 ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายได�
อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

75 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลท�ติก
 คอนกรีต ถนนทางเดิน
ภายในสวนสาธารณะ (ข�าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคน
พณิชยการ) หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีทางเดิน
วิ่งในการออกกําลังกายที่
สะดวกและปลอดภัย

 ปูผิวแอสฟ<ลท�ติกคอนกรีต
 กว�าง 2.00 เมตร ความ
ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 600.00 ตร.ม.

- - - 202,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การออกกําลัง
กาย

 ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายได�
อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

รวม  75 โครงการ 4,014,540 1,574,900 5,049,960 7,918,600 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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



 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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

- - - 1,050,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

57 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
จําปาลา ๓ หมู�ที่ ๑ 
(ตั้งแต�ห�วยถึงบ�อกําจัด
ขยะเทศบาล) (กิจการ
นอกเขตเทศบาล)

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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. ความยาวรวม 
660 เมตร

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

85 ก�อสร�างถนน คสล.  
ถนนกมลอุทิศ 1  หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ท�วมขัง

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
100.00 ม.

- - - 300,000 -  จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
ได�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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําท�วมขัง
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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

98 ปรับปรุงภูมิทัศน�และ
ปรับปรุงผิวพื้นฟุตบาท 
ถนนนิตโย  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
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพื่อป\องกันการพังทลาย
ของดิน

 ก�อสร�างกําแพงกันดิน 
ความยาว 112 เมตร

- 818,000 - - -  ปริมาณที่ลดลง
ของดินที่พังทลาย

 สามารถป\องกัน
การพังทลายของ
ดินได�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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างสี่แยกไฟแดงจํานวน 
๑ แห�งพร�อมติดตั้งป\ายและ
สัญญาณไฟจราจรต�างๆ ตาม
แบบเทศบาลกําหนด

- - 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 ปริมาณดินขุด
ไม�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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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 ปริมาณดินขุด
ไม�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 ปริมาณดิน
ขุดไม�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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

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 ปริมาณดินขุด
ไม�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 ปริมาณดินขุด
ไม�น�อยกว�า 3,250.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 148,000 - - -  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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

106 ก�อสร�างขยายผิวจราจร 
ถนนสุขาภิบาล 1 หมู�ที่ 
9 (ฝ3[งทิศเหนือ แยกจาก
ถนนกมลอุทิศ )

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ขยายผิวจราจร คสล. กว�าง 
1.0 ม. ยาว225 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 225 ตร.ม.(ไม�รวมบ�อ
พัก)

- - - 250,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

107 ก�อสร�างทางเชื่อมถนน
ทางเข�าหมู�บ�านเจริญ
ยนต�กับทางหลวงแผ�นดิน
 (ถนนนิตโย) หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง
 5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

108 ก�อสร�างทางเชื่อมถนน
เลิงพัฒนากับทางหลวง
แผ�นดิน (ถนนนิตโย) หมู�
ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง
 5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

109 ก�อสร�างทางเชื่อมถนน
สุขาภิบาล 2 กับทางหลวง
แผ�นดิน (ถนนนิตโย) หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

110 ก�อสร�างทางเชื่อมถนนเห
มะธุลิน 1 กับทางหลวง
แผ�นดิน (ถนนพังโคน-วาริช
ภูมิ) หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

111 ก�อสร�างทางเชื่อมถนน
ทางเข�าบ�านหนองหญ�า
ปล�อง กับทางหลวงแผ�นดิน 
(ถนนนิตโย) หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

112 ก�อสร�างทางเชื่อมถนน
สุขาภิบาล 3 กับทางหลวง
แผ�นดิน (ถนนนิตโย) หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

113 ก�อสร�างถนนลูกรัง ถนน
มูลธิสาร หมู�ที่ 1 (บ�าน
ใหม�-หนองสระพัง)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนนลูกรัง กว�าง 6.00 ยาว
  435 ม. สูง 2.00   ม.

- - - 1,528,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

114 ก�อสร�างถนนลูกรัง ถนนวัน
ดีอุทิศ หมู�ที่ 1 (บ�านใหม�-
หนองสระพัง)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ถนนลูกรัง กว�าง8.00 ม.
ยาว 125.00 ม. สูง  
0.80 ม. หนา 0.20 ม.

- - - 274,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

115 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
รอบเมือง 6 หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว 350 ม. หนา 
0.15 เมตร

- - - 1,137,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

116 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา คสล.
 ถนนสุขาภิบาล 1 หมู�ที่ 9 
(ช�วงคลองชลประทาน-
ห�วยพังโคน)

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
ø0.60 ยาวรวม 2 ข�างทาง
  440.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

117 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 4 
หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
ø0.40 ยาวรวม 2 ข�าง
ทาง  200.00 ม.

- - - 440,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

118 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 6 
หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
ø0.40 ยาวรวม 2 ข�าง
ทาง  200.00 ม.

- - - 440,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

119 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 8 
หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
ø0.40 ยาวรวม 2 ข�าง
ทาง  360.00 ม.

- - - 792,000 -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

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)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รวม  119 โครงการ 7,180,000 3,951,000 51,440,250 37,519,800 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



    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

15 อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรพังโคน 
โครงการเสริมสร�างวินัย
จราจรในสถานศึกษา

เพื่อสร�างวินัยและความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรให�แก,
เยาวชน

อบรมให�ความรู�เชิง
ป�องกันกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน จํานวน 
200 คน

- - - 20,000 20,000  จํานวนเด็กที่
ผ,านการอบรม

เด็กนักเรียนมี
วินัย และมี
ความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร

สํานักปลัด

รวม  15 โครงการ 1,015,000 896,925 1,715,000 830,000 830,000 



    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



    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

12 ก�อสร�างเสาติดตั้งลําโพง
หอกระจายข�าวชุมชน 
จํานวน 12 แห�ง ภายเขต
เทศบาล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ�ข�อมูล
ข�าวสารของเทศบาล
ให�กับประชาชน

ก�อสร�างและติดตั้งลําโพง
หอกระจายข�าว จํานวน 
12 แห�ง ครอบคลุมพื้นที่
 11 ชุมชน

- - - 769,000 -  จํานวนชุมชน
ที่ได�รับฟKง
ข�อมูลข�าวสาร
อย�างชัดเจน

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
สามารถรับฟKง
ข�อมูลข�าวสาร
ได�อย�างชัดเจน
และทั่วถึง

สํานักปลัด

รวม 12 โครงการ 971,000 750,000 800,000 1,569,000 500,000 



    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
 12 เมตร

เพื่อเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซื้อรถดับเพลิงแบบมี
กระเช�า 12 เมตร 
จํานวน 1 คัน

- - 9,000,000 - -  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  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



    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

11 โครงการจัดซื้อรถยนต�
บรรทุกน้ําดับเพลิง แบบ
อเนกประสงค�

เพื่อใช�ในงานป4องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
เขตพื้นที่

จัดซื้อบรรทุกน้ําดับเพลิง
 แบบอเนกประสงค� 10 
ล�อ แบบเพลาคู� 
เครื่องยนต�ดีเซล กําลัง
แรงม�าสูงสุดไม�น�อยกว�า 
240 แรงม�า ติดตั้งถัง
บรรทุกน้ําปริมาตรความ
จุไม�น�อยกว�า 12,000 
ลิตร จํานวน 1 คัน

- - 5,500,000 - -  จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุและ
ช�วยเหลือ
ประชาชนใน
เขตเขตเทศบาล

สามารถ
ป4องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบได�
อย�างมีปะสิทธิ
ภาพ

สํานักปลัด

12 โครงการฝ3กอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น

เพื่อเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ฝ3กอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น จํานวน 50 คน 
ปQละ 1 ครั้ง

- - - 100,000 100,000  จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุและ
ช�วยเหลือ
ประชาชนใน
เขตเขตเทศบาล

สามารถ
ป4องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบได�
อย�างมีปะสิทธิ

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

รวม 12 โครงการ 413,000 3,425,000 22,432,000 180,000 180,000 



    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

รวม 5 โครงการ 300,000 460,600 6,600,000 600,000 600,000 



    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
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งบประมาณและที่มา
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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 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
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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
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ
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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
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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
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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
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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

16 โครงการจัดซื้อรถสุขา
เคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใช�บริการห�องสุขา
ให�กับประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6
 ล�อ เครื่องยนต�ดีเซลขนาดไม�
น�อยกว�า 6 สูบ 4 จังหวะ 
กําลังเครื่องยนต�สูงสุดไม�น�อย
กว�า 240 แรงม�า ที่รอบไม�
เกิน 2,800 รอบ/นาที มี
ห�องพนักงานขับตอนหน�า 
ภายในมีห�องสุขาจํานวนไม�
น�อยกว�า 6 ห�อง มีช�อง
สําหรับปYสสาวะพร�อมที่กั้น 
จํานวนไม�น�อยกว�า 5 ช�อง 
และอ�างล�างมือจํานวนไม�น�อย
กว�า 2 ชุด ติดตั้งระบบ
เท�าช�างไฮโดรลิกช�วยในการ
ค้ํายัน พร�อมระบบสัญญาณ
ไฟ และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะกําหนด

- - 6,500,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
บริการ

สามารถ
อํานวยความ
สะดวกในการ
ใช�บริการห�อง
สุขาให�กับ
ประชาชนใน
พื้นที่ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02
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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

รวม 16 โครงการ 589,000 589,000 9,504,000 589,000 589,000 



    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)

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
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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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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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
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ
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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



    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

16 โครงการจัดซื้อรถสุขา
เคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใช�บริการห�องสุขา
ให�กับประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6
 ล�อ เครื่องยนต�ดีเซลขนาดไม�
น�อยกว�า 6 สูบ 4 จังหวะ 
กําลังเครื่องยนต�สูงสุดไม�น�อย
กว�า 240 แรงม�า ที่รอบไม�
เกิน 2,800 รอบ/นาที มี
ห�องพนักงานขับตอนหน�า 
ภายในมีห�องสุขาจํานวนไม�
น�อยกว�า 6 ห�อง มีช�อง
สําหรับปYสสาวะพร�อมที่กั้น 
จํานวนไม�น�อยกว�า 5 ช�อง 
และอ�างล�างมือจํานวนไม�น�อย
กว�า 2 ชุด ติดตั้งระบบ
เท�าช�างไฮโดรลิกช�วยในการ
ค้ํายัน พร�อมระบบสัญญาณ
ไฟ และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะกําหนด

- - 6,500,000 - -  จํานวน
ประชาชนที่ใช�
บริการ

สามารถ
อํานวยความ
สะดวกในการ
ใช�บริการห�อง
สุขาให�กับ
ประชาชนใน
พื้นที่ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

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

รวม 16 โครงการ 589,000 589,000 9,504,000 589,000 589,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
5) 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� - - 100,000,000 - -  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
5) 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
5) 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
5) 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 โครงการจัดซื้อรถขุด
ตีนตะขาบ  ขนาด 150 
จํานวน 1 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 
ขนาด 150 แรงม�า เพื่อ
ใช�งานภายในบ�อขยะ
เทศบาล จํานวน 1 คัน

- - - - 4,733,000 ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

การบริหาร
จัดการบ�อขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 20

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการจัดซื้อรถ
แทรกเตอร�ตีนตะขาบ 
ขนาดไม�น�อยกว�า 165 
แรงม�า จํานวน 1 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซื้อรถแทรกเตอร�
ตีนตะขาบ ขนาดไม�น�อย
กว�า 165 แรงม�า  เพื่อ
ใช�งานภายในบ�อขยะ
เทศบาล จํานวน 1 คัน

- - - - 6,900,000 ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

การบริหาร
จัดการบ�อขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 21

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
5) 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

10 โครงการทบทวนผล
การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดศูนย�กําจัด
ขยะมูลฝอยรวมอย�าง
ครบวงจร ระยะที่ 2

เพื่อทบทวนผลการศึกษา
ความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด
ศูนย�กําจัดขยะมูลฝอย
รวมอย�างครบวงจรให�
เปNนปOจจุบัน

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

11 โครงการจัดซื้อรถตักขุด
หน�าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล�อ จํานวน
 1 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซื้อรถตักขุดหน�าขุดหลัง 
ชนิดล�อยาง ระบบขับเคลื่อน 
4 ล�อ เครื่องยนต�ดีเซล มี
กําลังไม�น�อยกว�า 90 แรงม�า 
จํานวน 1 คัน

- - 3,300,000 - - ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การฝOงกลบขยะ
ได� สอดคล�อง
กับปPมาณขยะที่
เข�าสู�ระบบ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 11 โครงการ 20,000 2,420,000 218,870,000 20,000 11,653,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.3  แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแก�ไขป6ญหา
ผักตบชวา

เพื่อลดการแพร�กระจาย
ของวัชพืชในแหล�งน้ํา

ดําเนินการจํากัด
ผักตบชวาในแหล�งน้ํา ป:
ละ 1 ครั้ง

- - 50,000 50,000 50,000  ปริมาณ
ผักตบชวาที่
สามารถกําจัด
ได�ในพื้นที่ ไม�
น�อยกว�า 9๐%

แหล�งน้ําใน
เขตพื้นที่
ปราศจาก
ผักตบชวา

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5          เป6าหมาย       
(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 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

รวม 14 โครงการ 241,000 5,254,000 34,587,000 - - 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน�หนอง
สิม  หมู�ท่ี 8

เพ่ือสร�างสถานท่ีพักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 ปรับปรุงภูมิทัศน�จํานวน
 1 แห�ง

- - - 1,000,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

2 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือขยาย
พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ หมู�ท่ี
 1

เพ่ือสร�างสถานท่ีพักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 จัดซ้ือท่ีดิน จํานวน 1 
แปลง

2,000,000 - - - -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

3 ถมท่ีดินเพ่ือขยายพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ หมู�ท่ี 1

เพ่ือสร�างสถานท่ีพักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 ถมท่ีดิน จํานวน 1 แปลง - - - 3,500,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือสร�างสถานท่ีพักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 ก�อสร�างสวนสาธารณะ 
จํานวน 1 แห�ง

- - - - 2,000,000  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

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

เพ่ือสร�างสถานท่ีออก
กําลังกายให�กับประชาชน

 ก�อสร�างลู�ป<=นจักรยาน
จํานวน 1 แห�ง

- - - 1,000,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกาย

กองช�าง

6 ขยายทางคอนกรีตรอบ
คลองสวยนํ้าใส

เพ่ือสร�างสถานท่ีพักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

 ขยายทางคอนกรีต 
จํานวน 1 แห�ง

- - - 500,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

7 ปรับปรุงภูมิทัศน�
สวนสาธารณะดอนไฮ 
หมู�ท่ี ๙

เพ่ือสร�างสถานท่ีพักผ�อน
หย�อนใจประจําชุมชน

ปรับปรุงภูมิทัศน�รอบ
สระนํ้าและรอบ
สวนสาธารณะ  จํานวน 
1 แห�ง

- - 1,000,000 - -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�

 ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ�อนหย�อน
ใจ

กองช�าง

8 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนรอบเมือง 1 หมู� 1

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 295 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

9 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนจิตตา หมู�  1

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

10 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนศรีไทยอุทิศ 1 หมู�  1

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

11 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนศรีไทยอุทิศ 2 หมู�  1

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 125 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

12 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนจําปาพัฒนา 1 หมู� 
 9

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 250 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 320 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

14 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนสุขาภิบาล 5  ซอย 
1 หมู�  9

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

15 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเทศบาล 1  หมู�  9

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 400 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

16 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเทศบาล 2  หมู�  9

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 200 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

17 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเทศบาล 3  หมู�  9

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

18 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเทศบาล 3  ซอย 1 
 หมู�  9

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 200 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

19 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเหมะธุลิน 4   หมู� 8

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 80 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

20 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเดชภูมี  หมู� 8

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 95 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

21 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเลิงพัฒนา 2   หมู� 8

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 40 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 40 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 40 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

24 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 2
  หมู� 8

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 300 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

25 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 3
  หมู� 8

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 300 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

26 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนบุตรชาติ  หมู� 9

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 500 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 200 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

28 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนกิมพัฒนา ช�วงท่ี 2 
 หมู�ท่ี 1 (ชุมชนบ�านใหม�)

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 100 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

29 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนสุระวิภา  หมู�ท่ี 9 
(ชุมชนศรีจําปา 1)

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 580 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

30 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนแพงพัฒนา  หมู�ท่ี 8 
(ชุมชนหนองสิม)

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
 300 เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

31 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนสุขาภิบาล ๔ หมู�ท่ี ๙

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า 
๑๐๕ เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

32 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
ถนนคําลือฤทธ์ิ  (พูล
สวัสดิ์)  หมู�ท่ี ๘

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

33 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล ๑๐ หมู�ท่ี
 ๙

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า   
176      เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

34 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา 
รอบสวนสาธารณะดอน
ไฮ หมู�ท่ี ๙

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

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�ท่ี ๙

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า   
170      เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

36 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 7 หมู�ท่ี ๙

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

37 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา8    หมู�ท่ี
 8

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า   
130      เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

38 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา9   หมู�ท่ี
 8

เพ่ือให�ประชาชนมีไฟฟDา
ใช�งานได�อย�างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟDา  
ระยะทางไม�น�อยกว�า   
130      เมตร

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

ประชาชนมีไฟฟDาใช�
งานทุกครัวเรือน

กองช�าง

39 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนรอบเมือง 1 หมู� 1

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

42 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนศรีไทยอุทิศ หมู�  1

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

52 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเหมะธุลิน 4   หมู� 8

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

57 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 
2  หมู� 8

เพ่ือให�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

เพ่ือให�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�ท่ี
 1  (ชุมชนบ�านใหม�)

เพ่ือให�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�ท่ี 
1 (ชุมชนเจ�าปูPทองแดง)

เพ่ือให�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

61 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนแพงพัฒนา หมู�ท่ี 8 
(ชุมชนหนองสิม)

เพ่ือให�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�ท่ี 1 
(ชุมชนบ�านใหม�)

เพ่ือให�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�ท่ี
 ๙

เพ่ือให�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�ท่ี ๑

เพ่ือให�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

65 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนสุขาภิบาล ๗ หมู�ท่ี
 ๙

เพ่ือให�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�
ท่ี ๙

เพ่ือให�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�ท่ี
 ๙

เพ่ือให�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�วงท่ี 2)

เพ่ือให�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

69 อุดหนุนขยายเขตประปา
 ถนนเลิงพัฒนา ๘ หมู�ท่ี
 ๘

เพ่ือให�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�ท่ี ๘

เพ่ือให�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�ท่ี 1

เพ่ือให�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�ท่ี 8

เพ่ือให�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



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค8          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

73 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลท�ติก
 คอนกรีต ถนนทางเดิน
ภายในสวนสาธารณะ 
(หลวงปูPคํา ยสกุลปุตโต) 
ช�วงท่ี 1 หมู�ท่ี 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทางเดิน
ว่ิงในการออกกําลังกายท่ี
สะดวกและปลอดภัย

 ปูผิวแอสฟ<ลท�ติกคอนกรีต
 กว�าง 3.20 เมตร ความ
ยาว 454.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น�อยกว�า 1,452.80 ตร.ม.

- - - 489,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การออกกําลัง
กาย

 ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกายได�
อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

74 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลท�ติก
 คอนกรีต ถนนทางเดิน
ภายในสวนสาธารณะ 
(หลวงปูPคํา ยสกุลปุตโต) 
ช�วงท่ี 2 หมู�ท่ี 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทางเดิน
ว่ิงในการออกกําลังกายท่ี
สะดวกและปลอดภัย

 ปูผิวแอสฟ<ลท�ติกคอนกรีต
 กว�าง 2.20 เมตร ความ
ยาว 84.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น�อยกว�า 184.80 ตร.ม.

- - - 70,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การออกกําลัง
กาย

 ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกายได�
อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

75 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลท�ติก
 คอนกรีต ถนนทางเดิน
ภายในสวนสาธารณะ (ข�าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคน
พณิชยการ) หมู�ท่ี 1

เพ่ือให�ประชาชนมีทางเดิน
ว่ิงในการออกกําลังกายท่ี
สะดวกและปลอดภัย

 ปูผิวแอสฟ<ลท�ติกคอนกรีต
 กว�าง 2.00 เมตร ความ
ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น�อยกว�า 600.00 ตร.ม.

- - - 202,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การออกกําลัง
กาย

 ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกายได�
อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

รวม  75 โครงการ 4,014,540 1,574,900 5,049,960 7,918,600 2,000,000 



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ถนนประชา
อุทิศ หมู�ท่ี 1

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

2 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ถนนประชา
อุทิศ หมู�ท่ี 1

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได�อย�างสะดวก
และปลอดภัย

กองช�าง

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

13 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา ๑หมู�ท่ี ๘

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

14 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา ๒หมู�ท่ี ๘

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

18 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา ๖หมู�ท่ี ๘

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

19 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนจําปา
พัฒนาหมู�ท่ี ๙

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

20 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนสุระวิภา
 ช�วงท่ี ๑(หน�าโรงเรียน
อนุบาลปRยะธิดา) หมู�ท่ี ๙

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

21 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ถนนชาตรี  
หมู�ท่ี ๑

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

22 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ซอยชาตรี ๑
 หมู�ท่ี ๑

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

23 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีต ซอยชาตรี ๒
 หมู�ท่ี ๑

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

24 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนคุณ
อนันต� ๔ หมู�ท่ี ๘

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

25 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนเลิง
พัฒนา 5หมู�ท่ี ๘

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

27 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท�
ติกคอนกรีตถนนทอไหม
พัฒนา หมู�ท่ี1

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

- - - 1,050,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

33 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
คําลือฤทธ์ิ (ถนนพูลสวัสดิ์
 2) หมู�ท่ี 8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

กว�างข�างละ 1.50 ม.  
หนา 0.15 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

35 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
ภาคภูมิ 1  ช�วงท่ี 1  
หมู�ท่ี 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

37 ก�อสร�างถนน คสล. รอบ
สระนํ้าสวนสาธารณะ
ดอนไฮ หมู�ท่ี 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

38 ก�อสร�างถนน คสล. เช่ือม
ระหว�างสวนสาธารณะ
หลวงปูXคําฯ - สระนํ้าดอน
ไฮ  หมู�ที่ 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

39 ก�อสร�างถนนลูกรังรอบ
สวนสาธารณะดอนไฮ  
หมู�ท่ี 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
96.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
200.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
200.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
500.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
150.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 6.00 ม. ยาว 
175.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 4.00 ม. ยาว 
390.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

กว�าง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

- - - 120,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

57 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
จําปาลา ๓ หมู�ท่ี ๑ 
(ตั้งแต�ห�วยถึงบ�อกําจัด
ขยะเทศบาล) (กิจการ
นอกเขตเทศบาล)

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

59 ก�อสร�างถนนดินซีเมนต� 
ปรับปรุงคุณภาพด�วยยาง
ธรรมชาติ ถนนสุระวิภา 
หมู�ท่ี8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

61 ก�อสร�างถนน คสล.ถนน
พลศรีลา(ช�วงตั้งแต�
อาคารไฟฟ\านาเหมืองถึง
ถนนเลิงพัฒนา 4) หมู�ท่ี8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

62 ก�อสร�างถนน คสล ถนน
รอบเมือง ๕ หมู�ท่ี ๑ 
(ช�วงท่ี ๒)

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และป\องกันป3ญหานํ้า
ท�วมขัง

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

- - 929,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และป\องกันป3ญหานํ้า
ท�วมขัง

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

- - 601,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

71 ก�อสร�างถนน คสล. 
พร�อมท�อระบายนํ้า ถนน
รอบเมือง 2  หมู�ท่ี 1

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และป\องกันป3ญหานํ้า
ท�วมขัง

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

- - 2,050,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ท�อและบ�อพัก คสล.  Ø 
0.60 ม. ความยาวรวม 
660 เมตร

- - - 2,400,000 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือป\องกันนํ้าท�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 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

74 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนรอบเมือง 5  
ช�วงท่ี 1 หมู�ท่ี 1

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 584.00 ม.

- - - 1,639,000 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

75 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนรอบเมือง 5  
ช�วงท่ี 2 หมู�ท่ี 1

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 560.00 ม.

- - - 1,860,000 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

76 ก�อสร�างท�อและบ�อพัก 
คสล. ถนนรอบเมือง 5  
ช�วงท่ี 3 หมู�ท่ี 1

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 380.00 ม.

- - - 1,197,000 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

77 ก�อสร�างท�อหรือราง
ระบายนํ้า คสล. ถนน
เลิงพัฒนา 5 หมู�ท่ี 8

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
  200.00 ม.

- - 1,000,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือป\องกันนํ้าท�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 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

79 ก�อสร�างท�อและรางระบาย
นํ้า คสล. ถนนนาเหมือง-
หนองหญ�าปล�อง ช�วงท่ี 2  
ด�านขวาทาง  หมู�ท่ี 8

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 600.00 ม.

- - 3,000,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 1 ข�างทาง
 520.00 ม.

- - - 752,000 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 360.00 ม.

- - - 1,008,000 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 200.00 ม.

- - - 560,000 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

ความยาวรวม 2 ข�างทาง
 400.00 ม.

- - - 1,372,000 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

84 ก�อสร�างท�อเหล่ียม คสล. 
ข�ามลําห�วยคําโพธ์ิน�อย 
ช�วงถนนศรีสุข 2 กับถนน
หนองสิม  หมู�ท่ี 8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

85 ก�อสร�างถนน คสล.  
ถนนกมลอุทิศ 1  หมู�ท่ี 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และป\องกันป3ญหานํ้า
ท�วมขัง

กว�าง 5.00 ม. ยาว 
100.00 ม.

- - - 300,000 -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือป\องกันนํ้าท�วมขังใน
เขตเทศบาล

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

- 1,135,000 - - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

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

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

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และป\องกันป3ญหานํ้า
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 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และป\องกันป3ญหานํ้า
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 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และป\องกันป3ญหานํ้า
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 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และป\องกันป3ญหานํ้า
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 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และป\องกันป3ญหานํ้า
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 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือให�การระบายนํ้าใน
เขตเทศบาลเป̀นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

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

- - 1,100,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

94 ปรับปรุงท�อระบายนํ้า 
คสล. ซอยสนธยา 1 หมู�
ท่ี 1 สองข�างทาง

เพ่ือให�การระบายนํ้าใน
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 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

95 ปรับปรุงท�อระบายนํ้า 
คสล. ซอยสนธยา 3 หมู�
ท่ี 1 สองข�างทาง

เพ่ือให�การระบายนํ้าใน
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 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�การระบายนํ้าใน
เขตเทศบาลเป̀นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

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

- - 3,800,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

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

เพ่ือให�การระบายนํ้าใน
เขตเทศบาลเป̀นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

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

- - 2,340,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
เกิดป3ญหานํ้า
ท�วมขังลดลง

 สามารถป\องกัน
ป3ญหานํ้าท�วมขัง
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

98 ปรับปรุงภูมิทัศน�และ
ปรับปรุงผิวพื้นฟุตบาท 
ถนนนิตโย  2 ข�างทาง 
หมู�ที่ 1, 8, 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ปรับปรุงภูมิทัศน�สองข�าง
ทาง ความยาวรวม 
7,500เมตร

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

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

เพ่ือป\องกันการพังทลาย
ของดิน

 ก�อสร�างกําแพงกันดิน 
ความยาว 112 เมตร

- 818,000 - - -  ปริมาณท่ีลดลง
ของดินท่ีพังทลาย

 สามารถป\องกัน
การพังทลายของ
ดินได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือให�ประชาชนมีการ
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างส่ีแยกไฟแดงจํานวน 
๑ แห�งพร�อมติดต้ังป\ายและ
สัญญาณไฟจราจรต�างๆ ตาม
แบบเทศบาลกําหนด

- - 2,000,000 - -  อัตราการเกิด
อุบัติเหตุท่ีลดลง

 สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กองช�าง

101 ขุดลอกลําห�วยคําโพธ์ิ หมู�ท่ี
 1

เพ่ือป\องกันและแก�ไข
ป3ญหานํ้าท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉล่ียจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
360.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม�น�อยกว�า 1,800.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 86,000 - - -  จํานวนชุมชนท่ี
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11 
 ชุมชน

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

102 ขุดลอกลําห�วยคําโพธ์ิน�อย 
หมู�ท่ี 1

เพ่ือป\องกันและแก�ไข
ป3ญหานํ้าท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉล่ียจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
660.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม�น�อยกว�า 3,300.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 149,000 - - -  จํานวนชุมชนท่ี
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11 
 ชุมชน

กองช�าง

103 ขุดลอกลําห�วยเสียว หมู�ท่ี 1 เพ่ือป\องกันและแก�ไข
ป3ญหานํ้าท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉล่ียจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
2,060.00 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไม�น�อยกว�า 10,300.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 383,000 - - -  จํานวนชุมชนท่ี
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11 
 ชุมชน

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

104 ขุดลอกลําห�วยใต� หมู�ท่ี 1 เพ่ือป\องกันและแก�ไข
ป3ญหานํ้าท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉล่ียจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
450.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม�น�อยกว�า 2,250.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 102,000 - - -  จํานวนชุมชนท่ี
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11 
 ชุมชน

กองช�าง

105 ขุดลอกลําห�วยแก หมู�ท่ี 9 เพ่ือป\องกันและแก�ไข
ป3ญหานํ้าท�วมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําห�วย จํานวน 1 
สาย ลึกเฉล่ียจากท�องคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว 
650.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม�น�อยกว�า 3,250.oo 
ลูกบาศก�เมตร

- 148,000 - - -  จํานวนชุมชนท่ี
ได�รับประโยชน�

สามารถป\องกัน
และบรรเทา
อุทกภัยและภัย
แล�งจํานวน  11 
 ชุมชน

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

106 ก�อสร�างขยายผิวจราจร 
ถนนสุขาภิบาล 1 หมู�ท่ี 
9 (ฝ3[งทิศเหนือ แยกจาก
ถนนกมลอุทิศ )

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ขยายผิวจราจร คสล. กว�าง 
1.0 ม. ยาว225 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม�น�อย
กว�า 225 ตร.ม.(ไม�รวมบ�อ
พัก)

- - - 250,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

107 ก�อสร�างทางเช่ือมถนน
ทางเข�าหมู�บ�านเจริญ
ยนต�กับทางหลวงแผ�นดิน
 (ถนนนิตโย) หมู�ท่ี 8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง
 5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม�
น�อยกว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

108 ก�อสร�างทางเช่ือมถนน
เลิงพัฒนากับทางหลวง
แผ�นดิน (ถนนนิตโย) หมู�
ท่ี 8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง
 5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม�
น�อยกว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

109 ก�อสร�างทางเช่ือมถนน
สุขาภิบาล 2 กับทางหลวง
แผ�นดิน (ถนนนิตโย) หมู�ท่ี 8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

110 ก�อสร�างทางเช่ือมถนนเห
มะธุลิน 1 กับทางหลวง
แผ�นดิน (ถนนพังโคน-วาริช
ภูมิ) หมู�ท่ี 8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

111 ก�อสร�างทางเช่ือมถนน
ทางเข�าบ�านหนองหญ�า
ปล�อง กับทางหลวงแผ�นดิน 
(ถนนนิตโย) หมู�ท่ี 8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

112 ก�อสร�างทางเช่ือมถนน
สุขาภิบาล 3 กับทางหลวง
แผ�นดิน (ถนนนิตโย) หมู�ท่ี 8

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 75 ตร.ม.

- - - 60,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

113 ก�อสร�างถนนลูกรัง ถนน
มูลธิสาร หมู�ท่ี 1 (บ�าน
ใหม�-หนองสระพัง)

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ถนนลูกรัง กว�าง 6.00 ยาว
  435 ม. สูง 2.00   ม.

- - - 1,528,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

114 ก�อสร�างถนนลูกรัง ถนนวัน
ดีอุทิศ หมู�ท่ี 1 (บ�านใหม�-
หนองสระพัง)

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ถนนลูกรัง กว�าง8.00 ม.
ยาว 125.00 ม. สูง  
0.80 ม. หนา 0.20 ม.

- - - 274,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

115 ก�อสร�างถนน คสล. ถนน
รอบเมือง 6 หมู�ท่ี 1

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 
5.0 ม. ยาว 350 ม. หนา 
0.15 เมตร

- - - 1,137,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

116 ก�อสร�างท�อระบายนํ้า คสล.
 ถนนสุขาภิบาล 1 หมู�ท่ี 9 
(ช�วงคลองชลประทาน-
ห�วยพังโคน)

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างท�อระบายนํ้า 
ø0.60 ยาวรวม 2 ข�างทาง
  440.00 ม.

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

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

117 ก�อสร�างท�อระบายนํ้า 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 4 
หมู�ท่ี 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างท�อระบายนํ้า 
ø0.40 ยาวรวม 2 ข�าง
ทาง  200.00 ม.

- - - 440,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

118 ก�อสร�างท�อระบายนํ้า 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 6 
หมู�ท่ี 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างท�อระบายนํ้า 
ø0.40 ยาวรวม 2 ข�าง
ทาง  200.00 ม.

- - - 440,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง

119 ก�อสร�างท�อระบายนํ้า 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 8 
หมู�ท่ี 9

เพ่ือให�ประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย

ก�อสร�างท�อระบายนํ้า 
ø0.40 ยาวรวม 2 ข�าง
ทาง  360.00 ม.

- - - 792,000 -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
ประโยชน�ใน
การสัญจร

 ประชาชน
เดินทางสัญจรได�
อย�างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช�าง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว า หน วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รวม  119 โครงการ 7,180,000 3,951,000 51,440,250 37,519,800 2,120,000  



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให�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

เพ่ือให�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�ท่ีกรม
กําหนด

กองการศึกษา

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

เพ่ือรองรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก

อาคารอเนกประสงค� 
จํานวน 1 หลัง

- - 2,000,000 - -  พ้ืนท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนร�อยละ
 50

 ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กมีพ้ืนท่ี
ดําเนินงาน
เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค6          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค6          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

4 จัดซ้ือเครื่องเล�นสนาม เพ่ือให�เด็กมีอุปกรณ�ออก
กําลังกาย และ
พัฒนาการครบ 4 ด�าน

จัดซ้ือเครื่องเล�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

เพ่ือส�งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

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

- - 50,000 50,000 50,000  ร�อยละของ
เด็กปฐมวัยท่ีมี
พัฒนาการตาม
เกณฑ�ช้ีวัด

 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
สมบูรณ�ท้ังทาง
ร�างกายและ
จิตใจ

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค6          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

6 อุดหนุนค�าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

เพ่ือส�งเสริมโภชนาการ
ครบ 5 หมู�

นักเรียนโรงเรียนบ�านพัง
โคนจําปาสามัคคี ตาม
จํานวน ท่ีได�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป�องกันและ
แก�ไขป�ญหายาเสพติดใน
โรงเรียน

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

อบรมให�ความรู�เชิง
ป�องกันกับเด็กนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาป4ท่ี 6 
จํานวน 140 คน

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  จํานวนเด็กท่ี
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 จัดงานรัฐพิธีท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสถาบัน
พระมหากษัตริย;

เพ่ือแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีต,อสถาบัน
พระมหากษัตริย;

ประชาชนท่ีร,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�
แสดงออกซ่ึง
ความ
จงรักภักดีต,อ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย;

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

3 ฝBกอบรมเพ่ือพัฒนา
สุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตของผู�สูงอายุ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
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
สุขภาพจิตดีข้ึน

กองการศึกษา

4 ฝBกอบรมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
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

เพ่ือส,งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

จํานวนประชาชนท่ีเข�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�างศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับประชาชน
    2.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�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
การปลูกผักพ้ืนบ�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

เพ่ือให�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
มากข้ึน

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�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 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

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

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

เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนท่ีเกี่ยวข�อง 
ได�มีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

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

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
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,วนท่ีเกี่ยวข�อง 
ได�มีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

12 จัดพิธีเปMดโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
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,วนท่ีเกี่ยวข�อง 
ได�มีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

13 ก,อสร�างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

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

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

กองช,าง



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

14 จัดพิธีเปMดโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
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,วนท่ีเกี่ยวข�อง 
ได�มีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค          เป?าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

15 อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรพังโคน 
โครงการเสริมสร�างวินัย
จราจรในสถานศึกษา

เพ่ือสร�างวินัยและความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับ
กฎหมายจราจรให�แก,
เยาวชน

อบรมให�ความรู�เชิง
ป�องกันกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน จํานวน 
200 คน

- - - 20,000 20,000  จํานวนเด็กท่ี
ผ,านการอบรม

เด็กนักเรียนมี
วินัย และมี
ความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวกับ
กฎหมายจราจร

สํานักปลัด

รวม  15 โครงการ 1,015,000 896,925 1,715,000 830,000 830,000 



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�ป4วย
เอดส�

เพ่ือให�ผู�ป4วยเอดส�มี
หลักประกันพ้ืนฐานใน
การส�งเสริมคุณภาพชีวิต

จํานวนผู�ท่ีได�รับสวัสดิการ
 ร�อยละ 100

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

 ผู�ป4วยเอดส�
ได�รับ
สวัสดิการท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุ

เพ่ือให�ผู�สูงอายุมี
หลักประกันพ้ืนฐานใน
การส�งเสริมคุณภาพชีวิต

จํานวนผู�ท่ีได�รับสวัสดิการ
 ร�อยละ 100

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

 ผู�สูงอายุได�รับ
สวัสดิการ

กองการศึกษา

3 สนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ

เพ่ือให�ผู�พิการมี
หลักประกันพ้ืนฐานใน
การส�งเสริมคุณภาพชีวิต

จํานวนผู�ท่ีได�รับสวัสดิการ
 ร�อยละ 100

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

 ผู�พิการได�รับ
สวัสดิการ

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค3          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

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

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค3          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

4 สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ

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

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

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

 ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพแข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

5 ค�าใช�จ�ายในการจัดการ
จราจร

เพ่ือให�ระบบจราจรในเขต
เทศบาลเปHนไปด�วยความ
เรียบร�อย

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

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  สถิติการเกิด
อุบัติเหตุท่ีลดลง

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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลพังโคน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใช�งานอาคาร
สํานักงานของเทศบาล

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
 จํานวน 1 แห�ง

244,000 - - - -  ประสิทธิภาพ
ในการใช�พ้ืนท่ี
และความ
ปลอดภัยใน
สํานักงานท่ี
เพ่ิมข้ึน

 อาคาร
สํานักงานมี
พ้ืนท่ีใช�งาน
เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

2 เทศบาลสัญจร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให�บริการประชาชน
ของเทศบาล

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

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

 สามารถ
ให�บริการ
ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา



    แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

3 ค�าใช�จ�ายในการจัดการ
เลือกตั้ง

เพ่ือให�การจัดการเลือกตั้ง
เป:นไปโดยเรียบร�อย

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

 การเลือกตั้ง
เป:นไปด�วย
ความเรียบร�อย

สํานักปลัด

4 โครงการฝ=กอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลพังโคน

ฝ=กอบรมบุคลากร 
จํานวน 50 คน

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

 บุคลากรของ
เทศบาลมี
ความรู�ในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

5 โครงการก�อสร�างห�องนํ้า
สาธารณะท่ีทําการชุมชน
บ�านใหม� หมู�ท่ี 1

เพ่ือให�อาคารท่ีทําการ
ชุมชนมีความพร�อมใน
การใช�งาน

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

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

 อาคารท่ีทํา
การชุมชนมี
ความพร�อมใน
การใช�งาน

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือส�งเสริมการปDองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน�
ทับซ�อน

ฝ=กอบรมปFละ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จํานวน
บุคลากรท่ีผ�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 

เพ่ือส�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือใช�เป:นสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานและจัดประชุม

ปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลตามแบบ
เทศบาลกําหนด

- -    300,000 - -  จํานวนครั้งท่ีใช�
ประโยชน�

 สามารถใช�
ประโยชน�จาก
อาคารได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

9 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานีดับเพลิงย�อยและ
อาคารสํานักงานช่ัวคราว
เทศบาลตําบลพังโคน

เพ่ือใช�ในการจัดกิจกรรม
ของประชาชน

ปรับปรุงอาคารสถานี
ดับเพลิงย�อยและอาคาร
สํานักงานช่ัวคราว
เทศบาลตําบลพังโคน
ตามแบบเทศบาลกําหนด

- - - 300,000 -  จํานวนครั้งท่ีใช�
ประโยชน�

 สามารถใช�
ประโยชน�จาก
อาคารได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

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

เพ่ือให�การจัดซ้ือจัดจ�าง
เป:นไปด�วยความโปร�งใส

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

     25,000              -                -                -                -    จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ
อุดหนุน
งบประมาณ

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

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เพ่ือบูรณาการการ
ปฏิบัติงานในการ
ช�วยเหลือประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี

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

             -        25,000      25,000      25,000      25,000  จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ
อุดหนุน
งบประมาณ

 การช�วยเหลือ
ประชาชน
เป:นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป8าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

12 ก�อสร�างเสาติดตั้งลําโพง
หอกระจายข�าวชุมชน 
จํานวน 12 แห�ง ภายเขต
เทศบาล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ�ข�อมูล
ข�าวสารของเทศบาล
ให�กับประชาชน

ก�อสร�างและติดตั้งลําโพง
หอกระจายข�าว จํานวน 
12 แห�ง ครอบคลุมพ้ืนท่ี
 11 ชุมชน

- - - 769,000 -  จํานวนชุมชน
ท่ีได�รับฟKง
ข�อมูลข�าวสาร
อย�างชัดเจน

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
สามารถรับฟKง
ข�อมูลข�าวสาร
ได�อย�างชัดเจน
และท่ัวถึง

สํานักปลัด

รวม 12 โครงการ 971,000 750,000 800,000 1,569,000 500,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝ3กอบรมและ
สัมมนา อปพร.

เพ่ือเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดอบรม อปพร. จํานวน 
 50 คน

200,000 130,000 80,000 80,000 80,000  ร�อยละของผู�
ผ�านการ
ฝ3กอบรมท่ีผ�าน
เกณฑ�ประเมิน

 เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

2 โครงการจัดซ้ือชุด
ดับเพลิงพร�อม
เครื่องช�วยหายใจ

เพ่ือเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซ้ือชุดดับเพลิงพร�อม
เครื่องช�วยหายใจจํานวน
 2 ชุด

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

 เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

3 โครงการก�อสร�างระบบ
สูบนํ้าสวนสาธารณะดอน
ไฮ

เพ่ือใช�เป?นแหล�งนํ้าใน
การระงับเหตุอัคคีภัย
และการแก�ไขป@ญหาภัย
แล�ง

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

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

 มีนํ้าเพียงพอใน
การระงับเหตุ
อัคคีภัยและการ
แก�ไขป@ญหาภัย
แล�ง

สํานักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

4 โครงการจัดซ้ือรถยนต�
บรรทุกหกล�อ

เพ่ือใช�ในงานการเก็บขน
พัสดุในการให�บริการ
ประชาชนและอย�างอ่ืนท่ี
จําเป?น

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

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

 การปฏบัติ
ภารกิจในการ
ให�บริการ
สาธารณะเป?นไป
ด�วยความ

สํานักปลัด

5 โครงการติดตั้งกล�อง
วงจรปIดภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลจํานวน
 8 ชุด

เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ภายในสถานท่ีราชการ

ติดตั้งกล�องวงจรปIด
ภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาล จํานวน 8 ชุด

- - 500,000 - -  จํานวนกล�อง
ท่ีติดตั้ง

 สถานท่ีราชการ
มีความปลอดภัย

สํานักปลัด

6 โครงการจัดซ้ือรถกู�ภัย เพ่ือเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซ้ือรถกู�ภัย จํานวน 1 
คัน

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

 เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

7 โครงการจัดซ้ือ
รถดับเพลิงแบบมีกระเช�า
 12 เมตร

เพ่ือเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซ้ือรถดับเพลิงแบบมี
กระเช�า 12 เมตร 
จํานวน 1 คัน

- - 9,000,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
สามารถระงับ
เหตุเพลิงไหม�ได�

 เทศบาลมีความ
พร�อมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

8 โครงการจัดซ้ือรถยนต�
บรรทุกหกล�อ

เพ่ือใช�ในงานการเก็บขน
พัสดุในการให�บริการ
ประชาชนและอย�างอ่ืนท่ี
จําเป?น

จัดซ้ือรถยนต�บรรทุก ชนาด 4
 ตัน 6 ล�อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม�ตํ่ากว�า 4,000 ซีซี 
หรือกําลังเคร่ืองยนต�สูงสุดไม�
ตํ่ากว�า 105 กิโลวัตต� แบบ
กระบะเหล็ก จํานวน 1 คัน

- 1,375,000 - - -  จํานวนครั้งท่ี
ให�บริการ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

 การปฏบัติ
ภารกิจในการ
ให�บริการ
สาธารณะเป?นไป
ด�วยความ
เรียบร�อย
ประชาชนได�รับ
ความพึงพอใจ

สํานักปลัด

9  เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ภายในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล�องวงจรปIด เพิ่มเติม
จากระบบเดิมบริเวณจุดเส่ีย
งงภายในเขตเทศบาลจํานวน
 12 จุด

- - 1,000,000 - -  จํานวนเหตุ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สินท่ีลดลง

 ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

10 โครงการจัดซ้ือรถยนต�
ตรวจการณ�

เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

จัดซ้ือรถยนต�บรรทุก (ดีเซล) 
ชนาด 1 ตัน 4 ล�อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 2,000
 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต�
สูงสุดไม�ตํ่ากว�า 90 กิโลวัตต� 
ขับเคล่ือน 2 ล�อ แบบ แบบมี
ช�องว�างด�านหลังคนขับ (Cab)
 จํานวน 1 คัน

- - 652,000 - -  จํานวนเหตุ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สินท่ี
ลดลง

 ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

11 โครงการจัดซ้ือรถยนต�
บรรทุกนํ้าดับเพลิง แบบ
อเนกประสงค�

เพ่ือใช�ในงานป4องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
เขตพ้ืนท่ี

จัดซ้ือบรรทุกนํ้าดับเพลิง
 แบบอเนกประสงค� 10 
ล�อ แบบเพลาคู� 
เครื่องยนต�ดีเซล กําลัง
แรงม�าสูงสุดไม�น�อยกว�า 
240 แรงม�า ติดตั้งถัง
บรรทุกนํ้าปริมาตรความ
จุไม�น�อยกว�า 12,000 
ลิตร จํานวน 1 คัน

- - 5,500,000 - -  จํานวนครั้งท่ี
สามารถระงับ
เหตุและ
ช�วยเหลือ
ประชาชนใน
เขตเขตเทศบาล

สามารถ
ป4องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
เขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบได�
อย�างมีปะสิทธิ
ภาพ

สํานักปลัด

12 โครงการฝ3กอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน

เพ่ือเตรียมความพร�อมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ฝ3กอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน จํานวน 50 คน 
ปQละ 1 ครั้ง

- - - 100,000 100,000  จํานวนครั้งท่ี
สามารถระงับ
เหตุและ
ช�วยเหลือ
ประชาชนใน
เขตเขตเทศบาล

สามารถ
ป4องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
เขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบได�
อย�างมีปะสิทธิ

สํานักปลัด



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
3) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค7          เป9าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

รวม 12 โครงการ 413,000 3,425,000 22,432,000 180,000 180,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน และการท�องเท่ียว
4) ยุทธศาสตร�การวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว
    4.1  แผนงานการพาณิชย�

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของ
ผู�ประกอบการค�าขายใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลพัง
โคน

เพ่ือสร�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

เพ่ือปรับปรุงโรงฆ�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

เพ่ือให�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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค�          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน และการท�องเท่ียว
4) ยุทธศาสตร�การวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว
    4.1  แผนงานการพาณิชย�

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค�          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว

4 จ�างเหมาก�อสร�างโต<ะวาง
จําหน�ายสินค�าตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน

เพ่ือให�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>กอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู�ประกอบการค�าขายใน
ตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน -

เพ่ือสร�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

รวม 5 โครงการ 300,000 460,600 6,600,000 600,000 600,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค�ป5องกัน
และควบคุมโรคติดต�อ
จากยุงพาหะ

เพ่ือป5องกันการแพร�ระบาด
ของโรคติดต�อในชุมชน

 ดําเนินการรณรงค�ป5องกัน
และฉีดพ�นหมอกควัน ป8ละ
 1 ครั้ง จํานวน 11 ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  พ้ืนท่ีท่ีได�รับ
การฉีดพ�น 1๐๐
 %

สามารถป5องกัน
และควบคุม
โรคติดต�อจาก
ยุงพาหะได�
อย�างมี

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค�ป5องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ�า

เพ่ือป5องกันการแพร�ระบาด
ของโรคติดต�อในชุมชน

ดําเนินการฉีดวัคซีนให�กับ
สุนัขจรแมว   จัด ป8ละ 1 
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

40,000 40,000 - - -  จํานวนสัตว�
พาหะท่ีได�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

เพ่ือป5องกันการแพร�ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ�าในหมู�
ประชาชน

ดําเนินการฉีดวัคซีนให�กับ
สุนัขจรแมว   จัด ป8ละ 1 
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

- - 40,000 40,000 40,000  จํานวนสัตว�
พาหะท่ีได�รับ
การฉีดวัคซีน 
๑๐๐ %

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ�
 แข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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 50,000 จํานวนผู�เข�า
อบรม ๑๐๐ %

ผู�ประกอบการ
ได�รับความรู�
ด�านสุขาภิบาล
อาหารและ
ปฏิบัติตัวได�ถูก

กอง
สาธารณสุขฯ

5 จัดกิจกรรมรณรงค�ให�
ความรู�เน่ืองในวันเอดส�
โลก

เพ่ือส�งเสริมความรู�เกี่ยวกับ
โรคเอดส�

นักเรียน/นักศึกษา และ
ประชาชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรม
 จํานวน ๑๐๐ คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
กลุ�มเป5าหมายท่ี
ผ�านเกณฑ�
ความรู�ความ
เข�าใจด�านการ
ป5องกันโรคเอดส�

ประชาชน
สามารถป5องกัน
ตนเองจากโรค
เอดส�ได�

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการการลดภาวะ
โลกร�อน

 เพ่ือสร�างจิตสํานึกในการ
รักษาและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อมให�กับประชาชน

จัดอบรมประชาชน จํานวน
 ๑๐๐ คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ประชาชนท่ีเข�า
อบรม ๑๐๐%

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

7 ปลูกต�นไม�ในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล

เพ่ือสร�างส่ิงแวดล�อมใน
ชุมชนให�เหมาะสมกับการ
อยู�อาศัย

ปลูกต�นไม� จํานวน 999 ต�น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนต�นไม�ท่ี
ปลูก ๑๐๐%

สภาพแวดล�อม
เหมาะสมกับ
การอยู�อาศัย

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงค�การ
ติดตั้งถังดักไขมันใน
ครัวเรือน

เพ่ือสร�างความรู�และความ
เข�าใจการบําบัดนํ้า
เสียก�อนปล�อยสู�แหล�งนํ้า

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
บําบัดนํ้า
เสียก�อนปล�อยสู�
แหล�งนํ้า

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการจัดทําชุมชน
ปลอดขยะ

เพ่ือส�งเสริมการลดคัดแยก
ขยะท่ีต�นทาง

พ้ืนท่ีชุมชนปลอดขยะ ๕ 
ชุมชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนปลอดขยะ
 ร�อยละ ๑๐๐

ขยะได�รับการ
ลดคัดแยกต�น
ทางและกําจัด
อย�างถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02
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5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

10 โครงการส�งเสริมการนํา
ขยะอินทรีย�มาใช�
ประโยชน�

เพ่ือส�งเสริมการลดขยะ
อินทรีย�เข�าสู�ระบบกําจัด
และนํามาใช�ประโยชน�

พ้ืนท่ี ๑๑ ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนท่ีชุมชน
ดําเนินการ ร�อย
ละ ๑๐๐

ขยะได�รับการ
กําจัดอย�างถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

11 จัดซ้ือรถดูดสิ่งปฏิกูล
ขนาด 4000 ลิตร ชนิด
 6 ล�อจํานวน 1 คัน

เพ่ือให�บริการประชาชนใน
เขตเทศบาล

จัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูลขนาด
 4000 ลิตร ชนิด 6 ล�อ
เครื่องยนต�ดีเซลกําลัง
แรงม�าสูงสุดไม�น�อยกว�า 
150 แรงม�าจํานวน 1 คัน

- - 2,300,000 - - พ้ืนท่ีชุมชนท่ี
ให�บริการ

 สามารถ
ให�บริการดูดส่ิง
ปฏิกูลในเขต
เทศบาลได�
อย�างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

12 อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด�าน
สาธารณสุข 11 ชุมชน

เพ่ือดําเนินงานบริการด�าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีตาม
แนวทางพระราชดําริ

อุดหนุนงบประมาณให�กับ
คณะกรรมการชุมชนใน
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด�าน
สาธารณสุข จํานวน ๑๑ 
ชุมชน

   220,000    220,000    220,000    220,000    220,000 จํานวนชุมชนท่ี
ได�รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
๑๐๐%

ประชาชนได�รับ
การบริการ
สาธารณสุขตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
อย�างท่ัวถึง

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

13 อุดหนุนโครงการ
เทศกาลอาหารปลอดภัย

เพ่ือส�งเสริมการบริโภค
อาหารสะอาด ปลอดภัย 
และมีประโยชน�ต�อสุขภาพ

ดําเนินการ ๑๑ ชุมชน      99,000      99,000      99,000      99,000      99,000 จํานวนชุมชนท่ี
ดําเนินงาน 
๑๐๐%

ประชาชน
บริโภคอาหารท่ี
สะอาด 
ปลอดภัยและมี
ประโยชน�ต�อ
สุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการป5องกันควบคุม
โรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโร
น�าสายพันธุ�ใหม� 2019 
ในเทศบาลตําบลพังโคน

เพ่ือป5องกันและควบคุม
โรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรน�า 
สายพันธุ�ใหม� 2019 ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน

จัดทําหน�ากากอนามัย ตาม
จํานวนจากฐานข�อมูล
ประชากร

             -                -        16,000              -                -   ร�อยละของ
ประชาชนท่ี
ได�รับหน�ากาก
ตามจํานวนจาก
ฐานข�อมูล
ประชากร

ประชาชนมี
อุปกรณ�ในการ
ป5องกันเช้ือ
อย�างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

15 โครงการให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ใน
เขตเทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

จัดหาวัสดุ อุปกรณ�ท่ีจําเปWน
เพื่อให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได�ครอบคลุม
ทุกครัวเรือนท่ีเข�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



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

16 โครงการจัดซ้ือรถสุขา
เคลื่อนท่ี จํานวน 1 คัน

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการใช�บริการห�องสุขา
ให�กับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนท่ี ชนิด 6
 ล�อ เคร่ืองยนต�ดีเซลขนาดไม�
น�อยกว�า 6 สูบ 4 จังหวะ 
กําลังเคร่ืองยนต�สูงสุดไม�น�อย
กว�า 240 แรงม�า ท่ีรอบไม�
เกิน 2,800 รอบ/นาที มี
ห�องพนักงานขับตอนหน�า 
ภายในมีห�องสุขาจํานวนไม�
น�อยกว�า 6 ห�อง มีช�อง
สําหรับปYสสาวะพร�อมท่ีกั้น 
จํานวนไม�น�อยกว�า 5 ช�อง 
และอ�างล�างมือจํานวนไม�น�อย
กว�า 2 ชุด ติดต้ังระบบ
เท�าช�างไฮโดรลิกช�วยในการ
คํ้ายัน พร�อมระบบสัญญาณ
ไฟ และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะกําหนด

- - 6,500,000 - -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
บริการ

สามารถ
อํานวยความ
สะดวกในการ
ใช�บริการห�อง
สุขาให�กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รวม 16 โครงการ 589,000 589,000 9,504,000 589,000 589,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค�ป5องกัน
และควบคุมโรคติดต�อ
จากยุงพาหะ

เพ่ือป5องกันการแพร�ระบาด
ของโรคติดต�อในชุมชน

 ดําเนินการรณรงค�ป5องกัน
และฉีดพ�นหมอกควัน ป8ละ
 1 ครั้ง จํานวน 11 ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  พ้ืนท่ีท่ีได�รับ
การฉีดพ�น 1๐๐
 %

สามารถป5องกัน
และควบคุม
โรคติดต�อจาก
ยุงพาหะได�
อย�างมี

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค�ป5องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ�า

เพ่ือป5องกันการแพร�ระบาด
ของโรคติดต�อในชุมชน

ดําเนินการฉีดวัคซีนให�กับ
สุนัขจรแมว   จัด ป8ละ 1 
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

40,000 40,000 - - -  จํานวนสัตว�
พาหะท่ีได�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

เพ่ือป5องกันการแพร�ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ�าในหมู�
ประชาชน

ดําเนินการฉีดวัคซีนให�กับ
สุนัขจรแมว   จัด ป8ละ 1 
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

- - 40,000 40,000 40,000  จํานวนสัตว�
พาหะท่ีได�รับ
การฉีดวัคซีน 
๑๐๐ %

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ�
 แข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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 50,000 จํานวนผู�เข�า
อบรม ๑๐๐ %

ผู�ประกอบการ
ได�รับความรู�
ด�านสุขาภิบาล
อาหารและ
ปฏิบัติตัวได�ถูก

กอง
สาธารณสุขฯ

5 จัดกิจกรรมรณรงค�ให�
ความรู�เน่ืองในวันเอดส�
โลก

เพ่ือส�งเสริมความรู�เกี่ยวกับ
โรคเอดส�

นักเรียน/นักศึกษา และ
ประชาชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรม
 จํานวน ๑๐๐ คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
กลุ�มเป5าหมายท่ี
ผ�านเกณฑ�
ความรู�ความ
เข�าใจด�านการ
ป5องกันโรคเอดส�

ประชาชน
สามารถป5องกัน
ตนเองจากโรค
เอดส�ได�

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการการลดภาวะ
โลกร�อน

 เพ่ือสร�างจิตสํานึกในการ
รักษาและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อมให�กับประชาชน

จัดอบรมประชาชน จํานวน
 ๑๐๐ คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ประชาชนท่ีเข�า
อบรม ๑๐๐%

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

7 ปลูกต�นไม�ในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล

เพ่ือสร�างส่ิงแวดล�อมใน
ชุมชนให�เหมาะสมกับการ
อยู�อาศัย

ปลูกต�นไม� จํานวน 999 ต�น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนต�นไม�ท่ี
ปลูก ๑๐๐%

สภาพแวดล�อม
เหมาะสมกับ
การอยู�อาศัย

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงค�การ
ติดตั้งถังดักไขมันใน
ครัวเรือน

เพ่ือสร�างความรู�และความ
เข�าใจการบําบัดนํ้า
เสียก�อนปล�อยสู�แหล�งนํ้า

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
บําบัดนํ้า
เสียก�อนปล�อยสู�
แหล�งนํ้า

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการจัดทําชุมชน
ปลอดขยะ

เพ่ือส�งเสริมการลดคัดแยก
ขยะท่ีต�นทาง

พ้ืนท่ีชุมชนปลอดขยะ ๕ 
ชุมชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนปลอดขยะ
 ร�อยละ ๑๐๐

ขยะได�รับการ
ลดคัดแยกต�น
ทางและกําจัด
อย�างถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

10 โครงการส�งเสริมการนํา
ขยะอินทรีย�มาใช�
ประโยชน�

เพ่ือส�งเสริมการลดขยะ
อินทรีย�เข�าสู�ระบบกําจัด
และนํามาใช�ประโยชน�

พ้ืนท่ี ๑๑ ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนท่ีชุมชน
ดําเนินการ ร�อย
ละ ๑๐๐

ขยะได�รับการ
กําจัดอย�างถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

11 จัดซ้ือรถดูดสิ่งปฏิกูล
ขนาด 4000 ลิตร ชนิด
 6 ล�อจํานวน 1 คัน

เพ่ือให�บริการประชาชนใน
เขตเทศบาล

จัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูลขนาด
 4000 ลิตร ชนิด 6 ล�อ
เครื่องยนต�ดีเซลกําลัง
แรงม�าสูงสุดไม�น�อยกว�า 
150 แรงม�าจํานวน 1 คัน

- - 2,300,000 - - พ้ืนท่ีชุมชนท่ี
ให�บริการ

 สามารถ
ให�บริการดูดส่ิง
ปฏิกูลในเขต
เทศบาลได�
อย�างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

12 อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด�าน
สาธารณสุข 11 ชุมชน

เพ่ือดําเนินงานบริการด�าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีตาม
แนวทางพระราชดําริ

อุดหนุนงบประมาณให�กับ
คณะกรรมการชุมชนใน
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด�าน
สาธารณสุข จํานวน ๑๑ 
ชุมชน

   220,000    220,000    220,000    220,000    220,000 จํานวนชุมชนท่ี
ได�รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
๑๐๐%

ประชาชนได�รับ
การบริการ
สาธารณสุขตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
อย�างท่ัวถึง

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

13 อุดหนุนโครงการ
เทศกาลอาหารปลอดภัย

เพ่ือส�งเสริมการบริโภค
อาหารสะอาด ปลอดภัย 
และมีประโยชน�ต�อสุขภาพ

ดําเนินการ ๑๑ ชุมชน      99,000      99,000      99,000      99,000      99,000 จํานวนชุมชนท่ี
ดําเนินงาน 
๑๐๐%

ประชาชน
บริโภคอาหารท่ี
สะอาด 
ปลอดภัยและมี
ประโยชน�ต�อ
สุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการป5องกันควบคุม
โรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโร
น�าสายพันธุ�ใหม� 2019 
ในเทศบาลตําบลพังโคน

เพ่ือป5องกันและควบคุม
โรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรน�า 
สายพันธุ�ใหม� 2019 ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน

จัดทําหน�ากากอนามัย ตาม
จํานวนจากฐานข�อมูล
ประชากร

             -                -        16,000              -                -   ร�อยละของ
ประชาชนท่ี
ได�รับหน�ากาก
ตามจํานวนจาก
ฐานข�อมูล
ประชากร

ประชาชนมี
อุปกรณ�ในการ
ป5องกันเช้ือ
อย�างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

15 โครงการให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ใน
เขตเทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

จัดหาวัสดุ อุปกรณ�ท่ีจําเปWน
เพื่อให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได�ครอบคลุม
ทุกครัวเรือนท่ีเข�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



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

16 โครงการจัดซ้ือรถสุขา
เคลื่อนท่ี จํานวน 1 คัน

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการใช�บริการห�องสุขา
ให�กับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนท่ี ชนิด 6
 ล�อ เคร่ืองยนต�ดีเซลขนาดไม�
น�อยกว�า 6 สูบ 4 จังหวะ 
กําลังเคร่ืองยนต�สูงสุดไม�น�อย
กว�า 240 แรงม�า ท่ีรอบไม�
เกิน 2,800 รอบ/นาที มี
ห�องพนักงานขับตอนหน�า 
ภายในมีห�องสุขาจํานวนไม�
น�อยกว�า 6 ห�อง มีช�อง
สําหรับปYสสาวะพร�อมท่ีกั้น 
จํานวนไม�น�อยกว�า 5 ช�อง 
และอ�างล�างมือจํานวนไม�น�อย
กว�า 2 ชุด ติดต้ังระบบ
เท�าช�างไฮโดรลิกช�วยในการ
คํ้ายัน พร�อมระบบสัญญาณ
ไฟ และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะกําหนด

- - 6,500,000 - -  จํานวน
ประชาชนท่ีใช�
บริการ

สามารถ
อํานวยความ
สะดวกในการ
ใช�บริการห�อง
สุขาให�กับ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.1  แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค:          เป;าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รวม 16 โครงการ 589,000 589,000 9,504,000 589,000 589,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ�างเหมากําจัด
ขยะพิษ

เพ่ือลดการแพร�กระจาย
ของสารพิษสู�สิ่งแวดล�อม

สัดส�วนของขยะพิษใน
ขยะรวมร�อยละ ๓

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  สัดส�วนของ
ปริมาณขยะ
พิษท่ีรวบรวม
ได�สามารถ
กําจัดได� 
๑๐๐%

ขยะพิษไม�
ปนเป;<อนสู�
สิ่งแวดล�อม

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการก�อสร�างศูนย�
กําจัดขยะ ระยะท่ี 2

เพ่ือก�อสร�างศูนย�กําจัด
ขยะระยะท่ี ๒

พ้ืนท่ีประมาณ ๒๕ ไร� - - 100,000,000 - -  พ้ืนท่ีสามารถ
เพ่ิมกําจัดขยะ
 ๑๐๐%

สามารถกําจัด
ขยะได�ถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการก�อสร�างระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม

เพ่ือก�อสร�างระบบบําบัด
นํ้าเสียรวม

สามารถรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียได� ๑๑ 
ชุมชน

- - 100,000,000 - -  พ้ืนท่ีบําบัดนํ้า
เสีย  ๑๐๐% 
(๑๑ ชุมชน)

สามารถบําบัด
นํ้าเสียก�อน
ปล�อยแหล�งนํ้า

กอง
สาธารณสุขฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค4          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค4          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

4 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก
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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให�กับระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

สามารถดูแลรักษาความ
สะอาดของชุมชน
ครอบคลุมท้ัง 11 ชุมชน

- 2,400,000 - - -  จํานวนชุมชน
ท่ีได�รับการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด 
๑๐๐% (๑๑ 
ชุมชน)

สามารถดูแล
รักษาความ
สะอาดของ
ชุมชนภายใน
เขตเทศบาลได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการจัดซ้ือรถกวาด
ดูดฝุIน จํานวน ๑ คัน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดูแลรักษาความ
สะอาดของถนน

สามารถดูแลรักษาความ
สะอาดของชุมชน
ครอบคลุมท้ัง 11 ชุมชน

- - 12,000,000 - -  จํานวนชุมชน
ท่ีได�รับการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด 
๑๐๐% (๑๑ 
ชุมชน)

สามารถดูแล
รักษาความ
สะอาดของ
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค4          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

6 โครงการซ�อมแซมรถดูด
สิ่งปฏิกูล

เพ่ือให�บริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลให�กับประชาชน
ในพ้ืนท่ีได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

ซ�อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล 
จํานวน 1 คัน

- - 150,000 - - จํานวนชุมชนท่ี
ได�รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
๑๐๐%

ประชาชนได�รับ
การบริการ
สาธารณสุขตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
อย�างท่ัวถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการปรับปรุงบ�อขยะ
เทศบาลตําบลพังโคน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
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
ขยะท่ีเพ่ิมข้ึน

การบริหาร
จัดการบ�อขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ิมขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 18

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค4          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

8 โครงการจัดซ้ือรถขุด
ตีนตะขาบ  ขนาด 150 
จํานวน 1 คัน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ 
ขนาด 150 แรงม�า เพ่ือ
ใช�งานภายในบ�อขยะ
เทศบาล จํานวน 1 คัน

- - - - 4,733,000 ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะท่ีเพ่ิมข้ึน

การบริหาร
จัดการบ�อขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ิมขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 20

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการจัดซ้ือรถ
แทรกเตอร�ตีนตะขาบ 
ขนาดไม�น�อยกว�า 165 
แรงม�า จํานวน 1 คัน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซ้ือรถแทรกเตอร�
ตีนตะขาบ ขนาดไม�น�อย
กว�า 165 แรงม�า  เพ่ือ
ใช�งานภายในบ�อขยะ
เทศบาล จํานวน 1 คัน

- - - - 6,900,000 ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะท่ีเพ่ิมข้ึน

การบริหาร
จัดการบ�อขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ิมขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 21

กอง
สาธารณสุขฯ



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค4          เป5าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน

10 โครงการทบทวนผล
การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดศูนย�กําจัด
ขยะมูลฝอยรวมอย�าง
ครบวงจร ระยะท่ี 2

เพ่ือทบทวนผลการศึกษา
ความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด
ศูนย�กําจัดขยะมูลฝอย
รวมอย�างครบวงจรให�
เปNนปOจจุบัน

ดําเนินการจ�างท่ีปรึกษา
ทบทวนผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดศูนย�กําจัดขยะ
มูลฝอยรวมอย�างครบวงจร 
ระยะท่ี 2

- - 1,000,000 - - ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะท่ีเพ่ิมข้ึน

การบริหาร
จัดการบ�อขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ิมขึ้น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 20

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการจัดซ้ือรถตักขุด
หน�าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล�อ จํานวน
 1 คัน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซ้ือรถตักขุดหน�าขุดหลัง 
ชนิดล�อยาง ระบบขับเคล่ือน 
4 ล�อ เคร่ืองยนต�ดีเซล มี
กําลังไม�น�อยกว�า 90 แรงม�า 
จํานวน 1 คัน

- - 3,300,000 - - ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะท่ีเพ่ิมข้ึน

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การฝOงกลบขยะ
ได� สอดคล�อง
กับปPมาณขยะท่ี
เข�าสู�ระบบ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 11 โครงการ 20,000 2,420,000 218,870,000 20,000 11,653,000 



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
    5.3  แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแก�ไขป6ญหา
ผักตบชวา

เพ่ือลดการแพร�กระจาย
ของวัชพืชในแหล�งนํ้า

ดําเนินการจํากัด
ผักตบชวาในแหล�งนํ้า ป:
ละ 1 ครั้ง

- - 50,000 50,000 50,000  ปริมาณ
ผักตบชวาท่ี
สามารถกําจัด
ได�ในพ้ืนท่ี ไม�
น�อยกว�า 9๐%

แหล�งนํ้าใน
เขตพ้ืนท่ี
ปราศจาก
ผักตบชวา

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค5          เป6าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถ่ิน
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝ7กอบรมกีฬาฟุตบอล เพ่ือให�เด็กได�มีทักษะใน
การเล�นกีฬา

จํานวนเด็กท่ีเข�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"

เพ่ือส�งเสริมกิจกรรมกีฬา จํานวนทีมท่ีเข�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 เพ่ือให�เด็กได�มีส�วนร�วม
ในวันสําคัญของตน

จํานวนเด็กท่ีเข�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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถ่ิน
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

4 จัดการแข�งขันกีฬา
จักรยานเทศบาลตําบล
พังโคน

เพ่ือส�งเสริมกีฬาจักรยาน จํานวนประชาชนท่ีเข�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 เพ่ือเสริมสร�างกิจกรรม
นันทนาการให�กับ
เยาวชนและประชาชน

ก�อสร�างสนามฟุตซอล 
ขนาดกว�าง 18 เมตร 
ยาว 35 เมตร จํานวน 2
 สนาม

1,600,000 - - - -  จํานวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
ใช�ประโยชน�
ในการเล�นกีฬา

 ประชาชนมี
ร�างกาย
สมบูรณ� 
แข็งแรง

กองการศึกษา

6 ติดตั้งจอ LED สี บริเวณ
ลานกีฬาอเนกประสงค�

เพ่ือเสริมสร�างกิจกรรม
นันทนาการให�กับ
เยาวชนและประชาชน

ติดตั้งจอ LED สี บริเวณ
ลานกีฬาอเนกประสงค� 
จํานวน 1 จอ

- - 2,400,000 - -  จํานวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
ใช�ประโยชน�
ในการเล�นกีฬา

 ประชาชนมี
ร�างกาย
สมบูรณ� 
แข็งแรง

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถ่ิน
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

7 สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต�

เพ่ือรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
 ๑,๐๐๐ คน

100,000 120,000 120,000 120,000 120,000  จํานวน
ประชาชนท่ี

เข�าร�วม
กิจกรรมไม�

น�อยกว�าร�อย
ละ ๗๐

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ได�รับการ
ส�งเสริม

กองการศึกษา

8 จัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติและบุญบ้ังไฟ

เพ่ือรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
 ๒,๐๐๐ คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จํานวน
ประชาชนท่ี

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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถ่ิน
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

9 จัดงานประเพณีแห�เทียน
เข�าพรรษา

เพ่ือรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
 ๑,๐๐๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวน
ประชาชนท่ี

เข�าร�วม
กิจกรรมไม�

น�อยกว�าร�อย
ละ ๗๐

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ได�รับการ
ส�งเสริม

กองการศึกษา

10 เข�าร�วมแข�งขันกีฬา
ฟุตบอลสิรินธรคัพ

เพ่ือให�เด็กและเยาวชน
ได�มีทักษะในการเล�นกีฬา

จํานวนเด็กท่ีเข�าร�วม
โครงการ 50 คน

- -    100,000    100,000    100,000  ร�อยละของ
ผู�เข�าร�วม
โครงการท่ีมี
ทักษะการเล�น
กีฬาเพ่ิมข้ึน

 เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะในการ
เล�นฟุตบอล

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถ่ิน
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

11 เดินป3Qนว่ิงเพ่ือสุขภาพ
เทศบาลตําบลพังโคน

เพ่ือส�งเสริมสุขภาพ
ให�กับประชาชน

จํานวนประชาชนท่ีเข�า
ร�วม ๑๑  ชุมชน

- -    100,000    100,000    100,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วม
โครงการ ท่ีมี
สุขภาพดีตาม
เกณฑ�

 ประชาชนมี
สุขภาพร�างกาย
สมบูรณ�แข็งแรง

กองการศึกษา

12 โครงการฝ7กอบรมสืบ
สานตํานานพ้ืนบ�านพังโคน

เพ่ือส�งเสริม และอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณี
ท�องถ่ิน

จํานวนประชาชนท่ีเข�า
ร�วม ๑๑  ชุมชน

- -      50,000      50,000      50,000  จํานวน
ผู�เข�าร�วม
โครงการ

เพ่ือส�งเสริม 
และอนุรักษ�
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท�องถ่ิน

กองการศึกษา



    แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถ่ิน
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

13 อุดหนุนโครงการส�งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของประชาชนในระดับ
อําเภอพังโคน

เพ่ือรักษาและส�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

เพ่ือรักษาและส�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�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพ
6) ยุทธศาสตร�การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท�องถ่ิน
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค5          เป7าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน

15 อุดหนุนชุมชนในการ
ร�วมงานประเพณีบุญ
มหาชาติและบุญบ้ังไฟ

เพ่ือรักษาและส�งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนชุมชนท่ีเข�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
ท้ังหมด 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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

จัดซ้ือรถยนต�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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

ติดตั้งกล6องวงจรป>ดภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลพังโคน จํานวน 8 ตัว

- 500,000 - - - สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.03

เป�าหมาย หน	วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและท่ีมา

3 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เครื่อง
ดับเพลิง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการจัดซ้ือชุดดับเพลิง
พร6อมเครื่องช"วยหายใจ 
จํานวน 2 ชุด

- 200,000 - - - สํานักปลัด

4 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการจัดซ้ือรถกู6ภัย 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/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและท่ีมา

5 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการการป,องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง
แบบมีกระเช6า 15 เมตร 
จํานวน 1 คัน

- - 14,000,000 - - สํานักปลัด

6 การศึกษา ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
การศึกษา

เพ่ือให6เด็กมีอุปกรณ�
ออกกําลังกาย และ
พัฒนาการครบ 4 ด6าน

จัดซ้ือเครื่องเล"นสนาม จํานวน
 1 ชุด

150,000 150,000 - - - กองการศึกษา

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
การเกษตร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

จัดซ้ือเครื่องพ"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/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและท่ีมา

8 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งาน
บ6านงานครัว

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

จัดซ้ือเลื่อยโซ"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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองช"าง

จัดซ้ือเลื่อยโซ"ยนต� ขนาด 
3.00 แรงม6า  จํานวน 1 
เครื่อง

- 25,000 - - - กองช"าง

10 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

จัดซ้ือรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาด 
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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดูแลรักษา
ความสะอาดของถนน

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัด
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/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลพังโคน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค+ งบประมาณและท่ีมา

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดูแลรักษา
ความสะอาดของถนน

จัดซ้ือรถกวาดดูดฝุKน จํานวน 
๑ คัน

- - 12,000,000 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล6อม

13 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส"ง

เพ่ือใช6ในการ
ปฏิบัติงานของกองช"าง

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม"ต่ํากว"า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล6อ  แบบดับเบ้ิล
แคบ (สี่ประตู) จํานวน 1 คัน

 -    -    787,000 -  -   กองช"าง

14 แผนงานการ
พาณิชย�

ค"าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
สํานักงาน

เพ่ือใช6สําหรับวาง
สินค6าภายในตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน

จ6างเหมาก"อสร6างโตLะวาง
จําหน"ายสินค6าตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน

 76,000  -    -   -  -   กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล6อม

รวม 14 โครงการ 241,000 5,254,000 34,587,000 - - 



 

ส�วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548 ข�อ 28 กำหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ประกอบด�วย 
 1) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือก จำนวนสามคน 
 2) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือก จำนวนสองคน 
 3) ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก จำนวนสองคน 
 4) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 
 5) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก จำนวนสองคน 
โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน�าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน�าท่ี 
เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการข�อ 28 ให�มีวาระอยู�ในตำแหน�งคราวละสองป:และอาจได�รับการคัดเลือกอีกได� 
  ข�อ 29 ได�กำหนดอำนาจหน�าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไว�ดังนี้ 
 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป>ดเผยภายในสิบห�าวัน นับแต�วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล�าวและต�องป>ดประกาศไว�เป?นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวัน โดยอย�างน�อยป:ละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป: 
 4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช�วยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 
  ข�อ 30 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจมอบให�หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ
ร�วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได�โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทำร�างข�อกำหนดขอบข�ายแล
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให�หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
  2) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติข�อกำหนด ขอบข�ายและรายละเอียดของงาน 
  3) หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร�วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  4) ให�หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดำเนินการหรือร�วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดำเนินการซ่ึงได�จากการตดตามและประเมินผลต�อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 
  5) ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมนผลต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย�าง
น�อยป:ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป:ท้ังนี้ให�ป>ดประกาศโดยเป>ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 



 

  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  เทศบาลตำบลพังโคนได�มีการจัดทำแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมี
ประเด็นในการประเมินผล แบ�งออกเป?น 3 ส�วนคือ 
  1.ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตำบลพังโคน 
  2.ประเมินความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพังโคนในภาพรวม 
  3.ประเมินความพึงพอใจต�อผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลพังโคนในแต�ละ
โครงการโดยกำหนดห�วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาป:ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป: 

  3. สรุปผลการพัฒนาท&องถ่ินในภาพรวม 
  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   โดยใช�แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
   (1) แบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 

        & Norton  
   (3) แบบมุ�งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
   (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
   (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement  
                                    System(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
   (6) แบบการประเมินโดยใช�วิธีการแก�ปeญหาหรือเรียนรู�จากปeญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ 
                                    Problem-Solving Method  
   (7) แบบการประเมินแบบมีส�วนร�วม (Participatory Methods) 
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  
 


