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คำนำ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย. วาดวยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององค กรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3). พ.ศ. ๒๕61 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเป3นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป5 และ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กำหนด
ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลพังโคนไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดย
ไดนำแนวคิ ด ประเด็ น หลั ก การพั ฒ นาตลอดจนป? ญ หาและความตองการของประชาชนทุ ก ภาคสวนมา
ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับอำนาจหนาที่ของเทศบาล ตามระเบียบกฎหมาย
กำหนดและไดนำบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทำใหสามารถนำแผนพัฒนาทองถิ่ น
ดังกลาวใชเป3นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นไดตรงกับสภาพป?ญหาและความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง
เทศบาลตำบลพังโคน หวังเป3นอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จะเป3น
เครื่องมือที่มีประโยชน ในการดำเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต อจุดมุ งหมายที่ได
คาดหวังไวตอไป
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บทนำ
เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวม
ในการกำหนดทิศทางในการพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายการกระจายอำนาจสูทองถิ่นของรัฐบาล
ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 กำหนดอำนาจและหน าที ่ ข องเทศบาลในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาของตนเองและระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ที่กำหนดขั้นตอน
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดำเนินการประจำป6 ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล แผนพั ฒ นาทองถิ ่ น เปนแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของเทศบาล มี ล ั กษณะเปนการกำหนด
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับป6งบประมาณแตละป6ซึ่งตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาคลอบคลุม
ระยะเวลาสี่ป6 โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงตามความจำเปนและเหมาะสม
ดังนั้น การปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตามอำนาจหนาที่ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงป?จจุบัน) และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเทศบาล และประเทศชาติโดย
สวนรวม เนื่องจากการปฏิบัติงานของเทศบาลสงผลโดยตรงตอการบริการสาธารณะใหแกประชาชน ดังนั้นการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นจึงเปนแนวทางที่จะทำใหเทศบาลสามารถปฏิบัติงานและบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถสนองตอบตอความตองการ
ของประชาชนไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง โดยใชทรัพยากรในการบริหารเทาที่มีอยู ไดอยางเต็มศักยภาพ
รวมทั้งอยูในกรอบและแนวทางที่วางไวแลวในแตละป6 ซึ่งทำใหงายแกการดำเนินงานตามนโยบาย
1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลพังโคนเปนการกำหนด แผนงานและโครงการพัฒนาที่
จัดทำขึ้นสำหรับป6งบประมาณแตละป6 ซึ่งมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ป6 เพื่อ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับ
ป?ญหาความตองการของประชาคมและชุมชน
2. วัตถุประสงค"ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตางๆ ใหอยูในลักษณะพรอมที่จะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจำป6ของแตละป6 ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) และสามารถนำไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับ เงิน
งบประมาณ
2. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรและการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป6
3. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
เพื ่ อ ใหการจั ด ทำแผนพั ฒ นาทองถิ ่ น ของเทศบาล (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) มี ค วาม
สอดคลองกับการจั ดทำแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด จึงได
กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นไว 7 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
ปลั ด เทศบาลในฐานะประธานคณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดทำแผนพัฒ นา พรอมดวย
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เขาพบคณะบริหารเพื่อชี้แจงใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดำเนินการตอไป และ
ดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) โดยเสนอผานปลัดเทศบาลเพื่อ
พิจารณากอนเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร" และแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนามาจากยุทธศาสตร พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ป?ญหาความตองการของประชาชน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัด อำเภอ และนโยบายของผูบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคมเทศบาลและสวนราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (ครั้งแรก) โดยพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการ
พัฒนาที่สมควรนำมาใชเปนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคมเทศบาลและสวนราชการที่เกี่ยวของประชุมอีกครั้ง
เมื่อครบรอบป6 เพื่อพิจารณาทบทวนวายุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือก โครงการ กิจกรรมที่กำหนด
ไวยังมีความเหมาะสมหรือไม สามารถเพิ่มเติมหรือตัดทอนได หรือเปลี่ยนแปลงแกไขได
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห"ขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ดำเนินการสำรวจ และเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก เพื่อจะไดนำมาวิเคราะห แนว
ทางการพัฒนา ทำใหสามารถนำมาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได
การวิเคราะห"ขอมูล
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอง
ถิ่น สรุปผลงานพัฒนาที่ผานมาและนำเสนอประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคม
เทศบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการพัฒนาเทศบาลในรอบป6ที่ผานมา โดยประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา หลังจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ได
ประชุมเพื่ อประเมิ นผลการพัฒ นาในป6 ที ่ผ านมาแลว ก็จะรวมกัน คัด เลื อกยุทธศาสตรการพั ฒนาในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับป?ญหาความตองการของประชาชน/ชุมชน ในหวงระยะเวลาสี่ป6
3. ปรับลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผน ( ตามขอ 1 ) จะตองรวมกันเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา เพื่อจะไดบรรลุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นตามลำดับกอนหลัง
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงระยะสี่ป6 เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการ
จั ด ทำแผน ไดจั ด ลำดั บ วามีความเปนไปไดในทางปฏิบั ติ หรือไมเพี ยงใด ไดนำแนวทางการพัฒ นาทำการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ( SWOT ANALYSIS) อีกครั้ง
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ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค"ของแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวมกันคัดเลือกวัตถุประสงคการพัฒนา มา
จัดทำเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา
มาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป6 โดยพิจารณาอยางรอบคอบ
เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ตามขีดความสามารถของทรัพยากรการบริหาร ความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมและระยะเวลาที่จะดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป6มาจัดทำรายละเอียด โครงการตามเปTาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
รายจายประจำป6ไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร9างแผนพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวมกันจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยมีเคาโครงประกอบดวย 5 สวน ดังนี้
ส9วนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพื้นฐาน
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนา)
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
10. อื่น ๆ (ถามีระบุดวย)
ส9วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในป6งบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
2. ผลที่ไดรับจากการดาเนินงานในป6งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
3. สรุปป?ญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ านมาและแนวทางการแกไข ป6งบประมาณ พ.ศ. 25572560
ส9วนที่ 3 ยุทธศาสตร"องค"กรปกครองส9วนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ส9วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปสู9การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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ส9วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
4. ขอเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนำร9างแผนพัฒนาทองถิ่นที่
ปรับปรุงแลว เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานการพิจารณาใหผูบริหาร
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
2. นายกเทศมนตรี น ำรางแผนพั ฒ นาทองถิ ่ น ที ่ ผ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
อำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจเสนอขอรับอนุมัติจากสภาเทศบาล
3. เมื่อผูบริหารอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจง
สภาเทศบาล และคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งประกาศใหประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน
4. ประโยชน"ของการจัดแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )
การวางแผนเปนกระบวนการทางสติป?ญญาที่พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐาน
การตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจการวางแผน จึงมีความเกี่ยวของกับ
การคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทำ จึง
กลาวไดวาการวางแผนคือความพยายามที่เปนระบบ (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา การวางแผนพัฒนาประจำป6 ถือวาเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหเทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงค เปTาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ และประหยัดทั้งดานเวลา บุคคลากร จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นไดดำเนินเรื่องการจัดลำดั บ
ความสำคัญของประเด็นหลักการพัฒนา เพื่อนำมาคัดเลือกและจัดทำรายละเอียดแผนงาน / โครงการ ให
ตอบสนองตอป?ญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลไดอยางแทจริง นอกจากนี้แผนพัฒนาทองถิ่นยัง
เปนมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางแผนพัฒนาทองถิ่น กับการจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป6ของเทศบาลอีกดวย การวางแผนจึงเปนการพิจารณาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปTาหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางป?จจุบันและอนาคต เปนการคาดการณสิ่งที่ยัง
ไมเกิดขึ้น
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ส9วนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลพังโคน ตั้งอยูที่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร อยูหางจากศาลากลางจังหวัด
ไปทางทิ ศตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อตามทางหลวงแผนดิ น หมายเลข 22 ( สกลนคร-อุ ด รธานี ) ประมาณ 54
กิโลเมตร การติดตอกับจังหวัดใชทางรถยนต โดยอาศัยทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 ซึ่งเปนทางลาดยาง
ตลอดสาย และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 580 กิโลเมตร
เทศบาลตำบลพังโคน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6.66 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,162 ไร
มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
เริ่มจากหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูริมคลองชลประทานฝ?aงเหนือตรงที่บรรจบกับริมหวยสะแกฝ?aง
ตะวันตก เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 150 เมตร ผานถนนสายไปบานดอนตาล-โนนสูงถึงหลัก
เขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูบริเวณตอนโคงของหวยเสือแมบ (หวยเสียว) ฝ?aงตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมหวยเสือ
แมบ (หวยเสียว) ฝ?aงตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 222 (พังโคน-บึง
กาฬ) ตารางกิ โ ลเมตร ที ่ 1.146 แลวเลี ย บตามริ มหวยเสื อแมบ (หวยเสี ย ว) ฝ? a งตะวั น ออกไปทางทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งใตเปนระยะทาง 330 เมตร ถึ งหลั กเขตที ่ 3 ซึ ่ งตั ้ งริ มทางหลวงแผนดิ น หมายเลข 22
(สกลนคร-อุดรธานี) ฝ?aงเหนือตรงกิโลเมตรที่ 108.650
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมหวยเสือแมบ (หวยเสียว) ฝ?aงตะวันออกไปทางทิศใต และตะวันตก
เปนระยะทาง 80 เมตร ถึงหลักที่ 4 ซึ่งตั้งอยูริมหวยเสือแมบ (หวยเสียว) ฝ?aงใต ตรงที่บรรจบกับริมหวยคำโพธิ์
ฝ?aงตะวันออก
ทิศใต
จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะทาง 165 เมตร ถึงหลักเขตที่
5 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 227 (พังโคน-วาริชภูมิ) ตรงกิโลเมตรที่ 1.300 จากหลักเขตที่ 5
เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามริมถนน คสล.สายบานนาเหมือง – บานหนองหญาปลองฝ?aงใตถึง
หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยูริมถนน คสล. สายบานนาเหมือง-บานหนองหญาปลองตรงที่บรรจบกับริมหวยสะแกฝ?aง
ตะวันตก
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 6 เลียบริมหวยสะแกฝ?aงตะวันตกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูริม
หวยสะแกฝ?a งตะวั นตก บริเวณริมทางหลวงแผนดิ นหมายเลข 22 ( สกลนคร-อุด รธานี ) ตรงกิโลเมตรที่
104.920 จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมหวยสะแกฝ?aงตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1
เขตการปกครอง เทศบาลตำบลพังโคนแบงเขตการปกครองออกเปน 3 หมูบาน (เต็มพื้นที่)
และบางสวน 2 หมูบาน ดังนี้ หมูที่ 1 บานพังโคน, หมูที่ 2 บานนาเหมืองบางสวน, หมูที่ 8 บานโพธิ์ชัย , หมู
ที่ 9 บานศรีจำปาชนบท และหมูที่ 10 บานนาเหมืองใหญบางสวน
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อาณาเขตติดต9อ
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
จรดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
จรดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไฮหยอง
จรดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา

2. ประชากร
จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด
6,789 คน เปนชาย 3,353 คน หญิง 3,436 คน ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ประมาณ 1,019
คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียด ดังนี้
จำนวนประชากร และจำนวนครัวเรือน ณ เดือน ตุลาคม 2564
หมู9ที่ ชื่อหมู9บาน
1
2
8
9
10
รวม

บานพังโคน
บานนาเหมืองบางสวน
บานโพธิ์ชัย
บานศรีจำปาชนบท
บานนาเหมืองใหญบางสวน

ประชากร
รวม
หลังคาเรือน หมายเหตุ
ชาย
หญิง
1,567 1,620 3,187
1,701
61
85
146
43
1,043 1,104 2,147
1559
491 453
944
670
5
3
8
3
3,167 3,265 6,432
2,758

3. ดานโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม การจราจร
1. การจัดการขนสงมวลชน การติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง หรือกับจังหวัดอื่น ๆ อาศัยการ
ขนสงมวลชนจากภาคเอกชน ซึ่งประชาชนสามารถใชบริการรถโดยสารที่วิ่งผานพื้นที่ของเทศบาลจำนวน 8
เสนทางการเดินรถ ไดแก สายอุดรธานี – สกลนคร , สายอุดรธานี – บึงกาฬ , สายอุดรธานี – นครพนม, สาย
พังโคน-วานรนิวาส และสายเชียงราย-นครพนม
2. ถนน สะพาน เทศบาลตำบลพังโคนมีถนนที่อยู ในความรับผิดชอบจำนวน 137 สาย
สะพาน / ทอเหลี่ยม คสล.ที่อยูในความรับผิดชอบจำนวน 1 แหง แยกได ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4

ประเภท
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลูกรัง
ถนนแอสฟ?ลทติกคอนกรีต
สะพานทอเหลี่ยม

จำนวน
67 สาย
22 สาย
48 สาย
1 แหง
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การประปา
1. จำนวนเสนทางที่มีระบบทอ
- น้ำประปาไหลผานในเขตเทศบาลพังโคน มีจำนวนทั้งสิ้น 109 สาย จากถนน
ทั้งหมด 137 สาย คิดเปนรอยละ 79.56
2. หนวยงานเจาของกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลพังโคน
- ใชน้ำประปา จากการประปาสวนภูมิภาคอำเภอพังโคน
3. แหลงน้ำดิบที่ใชผลิตประปา และแหลงน้ำดิบสำรอง
- การประปาสวนภูมิภาคอำเภอพังโคน ใชแหลงน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาและแหลงน้ำ
ดิบสำรอง จากโครงการชลประทานเขื่อนน้ำอูน
ไฟฟGา
เทศบาลตำบลพังโคน ไดรับบริการไฟฟTาจากการไฟฟTาสวนภูมิภาคอำเภอพังโคน
1. จำนวนถนนที่มีระบบไฟฟTาพาดผาน จำนวนทั้งหมด 123 สาย จากถนนทั้งหมด 137
สาย คิดเปนรอยละ 89.78
2. พื้นที่ที่ไดรับบริการไฟฟTารอยละ 89.78 ของพื้นที่ทั้งหมด
3. ไฟฟTาสาธารณะ มีไฟฟTาสองสวางขนาด 40 วัตต ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลพังโคน จำนวน 830 จุด ครอบคลุม 137 สาย
การสื่อสาร
1) จำนวนโทรศัพทสวนบุคคลในพื้นที่ประมาณ 1,120 หมายเลข
2) ที่ทำการไปรษณียโทรเลขที่ใหบริการดานไปรษณียในพื้นที่จำนวน 1 แหง
3) ระบบเสียงตามสายในพื้นที่ใหบริการไดครอบคลุมประมาณรอยละ 90 ของพื้นที่
4. ดานเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ / รายไดประชากร
การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน โดยสวนมากประกอบ
อาชีพดานพาณิชยกรรม การบริการ รองลงมาประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม ซึ่งการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน โดยรวมแลวมีรายไดเฉลี่ย ประมาณ 46,000
บาท/คน/ป6
การเกษตรกรรม
การเกษตรกรรม โดยรวมสวนมากประชาชนจะผลิตเก็บไวใชเพื่อบริโภคเอง
การพาณิชยกรรมและบริการ
สภาพการคาการบริ การในเขตเทศบาลตำบลพั งโคนมี ล ั กษณะเปนการคาปลี กและสงผู
ประกอบกิจ การคามีทั้ งรายใหญ และรายยอย แหลงพาณิช ยกรรม สวนใหญอยู บริ เวณใจกลางเมื อง ซึ่ง
ประกอบดวยบริษัท หางหุนสวนสามัญ นิติบุคคล ธนาคารพาณิชย สำนักงานประกันภัย โรงแรม รานอาหาร
ฯลฯ แยกเปนประเภท ดังนี้
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ประเภท
จำนวน
ลำดับ
1. สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
ก. สถานีบริการน้ำมัน
5 แหง
ข. ตลาดสด
1 แหง
ค. รานคาทั่วไป
512 แหง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย
ก. สถานธนานุบาล
1 แหง
3. สถานประกอบการดานบริการ
ก. โรงแรม / รีสอรท
5 แหง
ข. ธนาคาร
6 แหง
ค. สถานที่จำหนายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 96 แหง

การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลพังโคน เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก แยกตามประเภท
ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.

ประเภท
โรงสีขนาดใหญ
โรงงานผลิตน้ำแข็ง
โรงกลึง

จำนวน
2 แหง
2 แหง
6 แหง

การท9องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตำบลพังโคนมีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ ไดแก พิพิธภัณฑหลวงปูjคำ ยสกุลปุตโต
วัดศรีจำปาชนบท หมูที่ 9
การปศุสัตว"
การปศุสัตว ในเขตเทศบาลตำบลพังโคนโดยทั่วไป ประชาชนเลี้ยงไวเพื่อบริโภค และเปน
รายไดเสริม และมีบางสวนที่ทำเปนอาชีพหลัก เชน การเลี้ยงโค เปด ไก สุกร ฯลฯ
5. ดานสังคม
ชุมชน
1. ชุ มชนในเขตเทศบาลตำบลพั งโคน มี จ ำนวน 11 แหง จำนวนครั ว เรื อน 2,758
หลังคาเรือน จำนวนประชาชนในชุมชนรวม 6,789 คน
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ศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธ มีการทำบุญตามประเพณีตาง ๆ เชน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ฯลฯ
นอกจากนี้จะมีประชากรบางสวนนับถือศาสนาอื่น ๆ เชน ศาสนาคริสต อิสลาม ศาสนสถาน
ประกอบศาสนกิจของศาสนาตาง ๆ มีดังนี้
ประเภท
1. วัด
2. โบสถคริสต

ชื่อ
จำนวน
2 แหง 1. วัดศรีจอมธาตุ
2. วัดปjาศรีจำปาชนบท
1 แหง 1. โบสถคริสตจักรพังโคน

สถานที่ตั้ง
หมู 9
หมู 9
หมู 9

1. ผูนับถือศาสนา รอยละ 98.63 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
2. ผูนับถือศาสนาคริสต รอยละ 1.37 ของจำประชากรทั้งหมดในเทศบาล
วัฒนธรรม
1. ประเพณีบุญบั้งไฟและบุญมหาชาติ จัดงานประมาณเดือนพฤษภาคม โดยมีกิจกรรมการ
จัดงานพอสังเขป ดังนี้
- ประกวดธิดาบั้งไฟทางไกล
- ประกวดขบวนแหบั้งไฟ
- การแขงขันบั้งไฟทางไกล
- ประกวดการจัดทำบั้งไฟสวยงาม
2. ทำบุญและฟ?งเทศนมหาชาติ
3. ประเพณีวันสงกรานต จัดงานประมาณเดือนเมษายน โดยมีกิจกรรมการจัดงานพอ
สังเขป ดังนี้ มีการจัดขบวนแหพระ รดน้ำดำหัวผูใหญ แขงขันและการละเลนกีฬาพื้นเมือง
การศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวนโรงเรียน
(แห9ง)

จำนวนหองเรียน
(หอง)

ศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด
จำนวน

ระดับก9อนประถมศึกษา
สังกัด
จำนวน

ระดับประถมศึกษา
สังกัด
จำนวน

เทศบาล
สปช.
สช.

1
-

เทศบาล
สปช.
สช.

1
-

เทศบาล
สปช.
สช.

1

สังกัด

จำนวน

สังกัด

จำนวน

สังกัด

จำนวน

เทศบาล
สปช.
สช.

3
-

เทศบาล
สปช.
สช.

6
-

เทศบาล
สปช.
สช.

15

10

จำนวนนักเรียน (คน)

ระดับการศึกษา
จำนวนครู (คน)

สังกัด
จำนวน
เทศบาล
60
สปช.
สช.
ศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด
จำนวน
เทศบาล
3
สปช.
สช.
-

สังกัด
จำนวน
เทศบาล
สปช.
166
สช.
145
ระดับก9อนประถมศึกษา
สังกัด
จำนวน
เทศบาล
สปช.
6
สช.
21

สังกัด
จำนวน
เทศบาล
สปช.
320
สช.
362
ระดับประถมศึกษา
สังกัด
จำนวน
เทศบาล
สปช.
10
สช.
7

กีฬา นันทนาการ / พักผ9อน
เทศบาลตำบลพังโคนมีสวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดมาพั กผอนและออกกำลั ง กาย
จำนวน 2 แหง ซึ่งในสวนสาธารณะจะมีอุปกรณออกกำลังกาย และมีสนามสำหรับเลนกีฬาตาง ๆ เชนสนาม
วอลเลยบอล สนามตะกรอ และลานสำหรับวิ่งออกกำลังกาย
สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- โรงพยาบาลรัฐ
จำนวน 1 แหง
2. คลินิกเอกชน จำนวน
8 แหง แยกเปน
- คลินิกแพทยเอกชน จำนวน 6 แหง
- คลินิกทันตแพทย จำนวน 2 แหง
3. บุคคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาลทุกแหง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
- แพทย
จำนวน 5 คน
- ทันตแพทย
จำนวน 2 คน
- เจาพนักงานทันตสาธารสุข
จำนวน 2 คน
- ผูชวยทันตแพทย
จำนวน 1 คน
- พยาบาล
จำนวน 64 คน
- เภสัชกร
จำนวน 3 คน
- เจาพนักงานเภสัชกรชุมชน
จำนวน 3 คน
- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
จำนวน 2 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 3 คน
- รังสีวิทยาการแพทย
จำนวน 2 คน
- เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย จำนวน 2 คน
- นักเทคนิคการแพทย
จำนวน 2 คน
- อื่น ๆ
จำนวน 1 คน
การปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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1. รถยนตดับเพลิง จำนวน 2 คัน แยกเปน (แยกตามขนาดบรรจุน้ำ)
ก. คันที่ 1 จุน้ำได 3,500 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2513 ราคา 485,000 บาท
ข. คันที่ 2 จุน้ำได 3,500 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2535 ราคา 1,297,770 บาท
2. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน แยกเปน (แยกตามขนาดบรรจุน้ำ)
ก. คันที่ 1 จุน้ำได 8,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2522 ราคา 470,000 บาท
ข. คันที่ 2 จุน้ำได 12,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541 ราคา 1,993,000 บาท
ค. คันที่ 3 จุน้ำได 10,000 ลิตร ไดรับการถายโอนจากอำเภอพังโคน
3. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
4. เจาพนักงานปTองกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คน
5. พนักงานดับเพลิง จำนวน 15 คน
แหล9งน้ำ
1. หนอง บึง จำนวน 1 แหง ไดแก หนองสิม มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 20,000 ลบ.ม.
2. คลอง ลำธาร หวย จำนวน 5 แหง ไดแก หวยแก ,หวยเสียว, หวยคำโพธิ์ ,หวยคำโพธิ์
นอย และหวยพังโคน
ขยะ
1. ปริมาณขยะ 10 ตัน/วัน
2. รถยนตที่ใชจัดเก็บขยะ รวม 3 คน (แยกตามขนาดความจุขยะ)
- รถยนตคันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 16 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.2536
- รถยนตคันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 16 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.2539
- รถยนตคันที่ 3 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549
3. ขยะที่เก็บขนได จำนวน 12 ตัน / วัน
4. ขยะที่กำจัดได จำนวน 12 ตัน / วัน
กำจัดขยะโดยวิธี
กองบนพื้น
กองบนพื้นแลวเผา
ฝ?งกลบอยางถูกสุขลักษณะ
หมักทำปุlย
เผาในเตาเผาขยะ
ก. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใชงาน จำนวน 28 ไร 1 งาน 10 ตารางวา ตั้งอยูที่เขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตำบลไฮหยอง
- หางจากเขตทองถิ่นเปนระยะทาง
2 กิโลเมตร
- ที่ดินสำหรับกำจัดขยะไดอีกจำนวน
28 ไร
- เหลือที่ดินกำจัดขยะไดอีกจำนวน
20 ไร
- คาดวาจะสามารถกำจัดขยะไดอีก
15 ป6
ข. สภาพการเปนเจาของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
- ทองถิ่น จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ.2521 ราคา 170,000 บาท
- เชาที่ดินเอกชน ตั้งแต พ.ศ. - ป?จจุบันเชาป6ละ - บาท
ค. ที่ดินสำรองที่เตรียมไวสำหรับกำจัดขยะ จำนวน 15 ไร 3 งาน 51 ตารางวา ที่ตั้งติดตอ
ที่ทิ้งขยะเดิมของเทศบาล
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6. ดานการเมือง การบริหาร
โครงสรางและอัตรากำลังในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก. อัตรากำลัง เทศบาลตำบลพังโคนมีอัตรากำลัง จำนวน 94 คน แยกไดดังนี้
1. อัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพังโคนแยกตามหนวยงาน
หน9วยงาน
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช9าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
รวม

พนักงาน
เทศบาลสามัญ

ลูกจาง
ประจำ

พนักงาน
จาง

รวม

1
1
1
10
7
8
5
4
37

6
6

10
3
2
4
32
51

1
1
1
26
9
10
10
36
94

ข. โครงสรางการบริหารงาน มีโครงสรางบริหารงานโดยแบงการบริหารงานเปนหนวยงาน
ตาง ๆ ตามแผนภูมิดังตอไปนี้
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แผนภูมิโครงสรางแบ9งส9วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปK เทศบาลตำบลพังโคน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิน ระดับ กลาง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น )

หัวหน้าสํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

(นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

. ฝ่ ายอํานวยการ
- งานธุรการ
- งานบริ หารทัวไป
- งานการเจ้าหน้าที
- งานควบคุมเทศ
พาณิ ชย์
- งานจัดทํางบประมาณ
- งานนิติกร
- งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
- งานบริ การและ
เผยแพร่ วิชาการ
. ฝ่ ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

. ฝ่ ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิ ชย์
- งานแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
. ฝ่ ายบริหารทัวไป
- งานธุรการ
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน

. ฝ่ ายแบบและก่อสร้ าง
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
. ฝ่ ายโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสถานทีและการ
ไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ

กองสาธารณสุข ฯ (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ระดับกลาง)

. ฝ่ ายบริหารงาน
สาธารณสุ ข
- งานสุ ขาภิบาลอนามัย
สิ งแวดล้อม
- งานวางแผน
สาธารณสุ ข
- งานสัตวแพทย์
. ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
- งานธุรการ
- งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- งานการเงินและบัญชี

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

. ฝ่ ายแผนงานและ
โครงการ
- งานวางแผนและ
โครงการ
- งานธุรการ
- งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ
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7. การคลังเทศบาล
เทศบาลตำบลพังโคน มีการบริหารรายรับ และการบริหารรายจายในป6งบประมาณที่ผานมา
3 ป6ยอนหลัง ดังนี้
1. รายได
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
5,792,821.05 5,530,000.00 2,029,200.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 3,274,866.05 3,156,000.00 3,269,100.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3,375,070.89 3,202,000.00 2,978,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
1,680,068.09 1,202,000.00 1,672,000.00
พาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
7,680.00
16,000.00
11,900.00
หมวดรายไดจากทุน
0.00
7,000.00
10,000.00
รวมรายไดจัดเก็บเอง
14,130,506.08 13,113,000.00 9,970,200.00
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองค"กร
ปกครองส9วนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
32,012,339.09 31,743,000.00 32,029,800.00
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองค"กร 32,012,339.09 31,743,000.00 32,029,800.00
ปกครองส9วนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองค"กรปกครอง
ส9วนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
22,127,728.00 22,144,000.00 22,000,000.00
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองค"กร
22,127,728.00 22,144,000.00 22,000,000.00
ปกครองส9วนทองถิ่น
รวม 68,270,573.17 67,000,000.00 64,000,000.00
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2. รายจ9าย
รายจ9าย
จ9ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมจ9ายจาก
งบประมาณ

รายจ9ายจริง
ปK 2563

ประมาณการ
ปK 2564

ประมาณการ
ปK 2565

12,269,327.23
21,539,835.00
11,119,542.65
1,521,000.00
5,443,978.92
0.00
51,893,683.80

14,027,260.00
24,640,260.00
16,493,420.00
652,000.00
5,662,060.00
25,000.00
61,500,000.00

15,169,040.00
23,952,660.00
13,802,800.00
6,497,500.00
4,553,000.00
25,000.00
64,000,000.00

การดำเนินกิจการพาณิชย" ขององค"กรปกครองส9วนทองถิ่น หรือองค"กรชุมชน
เทศบาลตำบลพังโคน มีตลาดสด เพื่อทำการจำหนายสินคาปลีก – สง จำนวน 1 แหง โดยใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเปนรายไดป6ละ 1,919,620 บาท และสวมสาธารณะ 1 แหง คิดเปนรายไดป6
ละ 107,400 บาท นอกจากนี้ยังมีโรงฆาสัตว 1 แหง ซึ่งเทศบาลดำเนินการเอง
บทบาท/การมีส9วนร9วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร
เทศบาลตำบลพังโคน จัดตั้งชุมชนยอยในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน และมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนฝjายตาง ๆ ชุมชนละ 9 คน เพื่อทำหนาที่ติดตอประสานงาน นำขอเสนอแนะ และความ
ตองการประชาชนในชุมชนมาถึงคณะผูบริหารของเทศบาล เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดผลดีตอชุมชน
การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย"สิน และสวัสดิการของประชาชน
ดานการปTองกันภัยฝjายพลเรือน เทศบาลตำบลพังโคนมีกิจกรรมการดำเนินงานในหลายดาน
ไดแก
- มาตรการปTองกัน เชน จัดทำแผนปTองกันภัยฝjายพลเรือน แผนปTองกัน และระงับ
อัคคีภัยจัดทำโครงการฝnกอบรมเจาหนาที่งานปTองกัน
- มาตรการคุมกัน เชน จัดสาธิตวิธีการใชเครื่องดับเพลิงเคมี
- มาตรการควบคุม เชน ออกระงับเพลิงไหมที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาล ตามที่ไดรับ
การรองขอความชวยเหลือ จำนวน 16 ครั้ง
นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งศูนยใหบริการประชาชน เพื่อแจงเหตุดวน เหตุราย อุบัติภัย และขอ
ความชวยเหลือในดานตาง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตั้งศูนยรับแจงที่สถานีปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลพังโคน
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพ และขอจำกัดในการพัฒนาเทศบาลตำบลพังโคน
จุดแข็ง
1. โครงสรางเทศบาล
เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย นับวาเปนองคกรที่เปน
ทางการ มีโครงสรางที่ชัดเจน ดังนี้
นายกเทศมนตรี
รอง
นายกเทศมนตรี

รอง
นายกเทศมนตรี

ปลัด เทศบาล
รอง
ปลัด เทศบาล
สํานัก
ปลัด เทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึก ษา

กองสาธารณสุข
ฯ

ลักษณะพิเศษของโครงสรางเทศบาล คือ
1. สายบังคับบัญชา เทศบาลมีสายการบังคับบัญชา ตามลำดับขั้นการบังคับบัญชา ซึ่งในแต
ละองคกรจะตองมีผูบังคับบัญชาคอยสั่งการ หรือกำหนดนโยบาย ใหผูใตบังคับบัญชานำนโยบายไปปฏิบัติให
สำเร็จตามเปTาหมาย เชน คณะผูบริหาร มอบนโยบายใหปลัดเทศบาลไปปฏิบัติ ปลัดเทศบาลจะตองนำนโยบาย
ไปแปลงเปนแผนงาน โครงการ เพื่อมอบหมายใหกับหัวหนาสวนราชการไปปฏิบัติใหเกิ ดสั มฤทธิ์ผ ลตาม
นโยบายที่คณะผูบริหารมอบหมาย
2. ตำแหนง และอำนาจหนาที่ ในเทศบาลตำบลพังโคน มีการระบุตำแหนงและอำนาจหนาที่
ของพนักงานเทศบาลไวอยางชัดเจน ซึ่งจะบรรจุอยูในโครงสรางของเทศบาล ผูที่มีตำแหนงสูงเชน ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผูอำนวยการกอง มีอำนาจหนาที่ในการสั่งการไปยังผูที่อยูใตบังคับบัญชา
3. มีระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนใหพนักงานเทศบาลนำไปเปนแนว
ทางการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งตามระเบียบ กฎหมาย จะมีการควบคุม กำกับ อยูในตัวเอง หากมีการปฏิบัติหนาที่
นอกเหนือจาก ระเบียบกฎหมายที่ระบุไวจะมีบทกำหนดโทษที่กำหนดไวชัดเจนถึงลักษณะความผิดที่ไดกระทำ
ลงไป
4. มีการติดตอสื่อสาร หรือการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแลที่เปนรูปแบบชัดเจน เชนการ
ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ซึ่งอาจจะอยูใน
รูปของคำสั่ง ประกาศ บันทึกสั่งการ ฯลฯ
5. มีการแบงงานกันทำเฉพาะอยาง เชน กองคลังมีหนาที่งานดานการเงิน และบัญชี การ
ควบคุม ตรวจสอบภายใน กองชาง มีหนาที่การควบคุมการกอสรางอาคาร งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค
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สาธารณูปการ เปนตน สงผลใหพนักงานเทศบาลมีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะเรื่อง เฉพาะอยาง จนเกิดทักษะ
ความชำนาญในงานหนาที่รับผิดชอบ
6. มีระบบการคัดเลือก และการเลื่อนขั้นเงินเดือนดวยระบบคุณธรรม
7. มีระบบการจูงใจการปฏิบัติงานโดยการกำหนดอัตราเงินเดือนตามอำนาจ หนาที่ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
8. มีระบบความสัมพันธภายในเทศบาลที่เปนทางการ คือ ตามสายงานบังคับบัญชา และ
อำนาจหนาที่ จะเห็นไดวา โครงสรางเทศบาลเปนโครงสรางที่เปนทางการ คือตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน
ชวงการบังคับบัญชาสั้น สามารถจะสั่งการหรือควบคุมการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีระเบียบกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค
2. งบประมาณ / เงินรายได
เทศบาลเปนองคกรที่มีรายไดเปนของตนเอง และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณสำคัญประการหนึ่งที่มุงเนนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหมีความเปนอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง ดังนั้น
เราจะเห็นไดวาแหลงที่มาของรายได หรืองบประมาณของเทศบาล คือ
- รายไดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 66 ดังนี้
1. ภาษีตามแตจะมีกฎหมายกำหนดไว
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามแตกฎหมายจะกำหนดไว
3. รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล
4. รายไดจากการสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย
5. พันธบัตร หรือเงินกูตามแตมีกฎหมายกำหนดไว
6. เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด
8. เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
9. รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกำหนด
- รายไดตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ที่กำหนดการจัดสรรสัดสวนภาษีอากรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทไวอยางชัดเจน
จะเห็นไดวาจากรายไดของเทศบาลสามารถแบงออกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ
รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรในลักษณะภาษีจัดสรร หรือเงินอุดหนุนให กรณีที่
เทศบาลมีความจำเปนตองปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาที่แตเกินขีดความสามารถของเทศบาล ก็สามารถที่
จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของได เมื่อเทศบาลมีรายไดแลวจะตองตรา
เปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ตามกระบวนการในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธี การ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 จึงจะสามารถนำไปใชจายตามอำนาจหนาที่ได ซึ่งถือ
ไดวาเทศบาลมีงบประมาณของตนเอง และสามารถกำหนดรายจายของตนเองได โดยผานกระบวนการวิธีการ
ทางงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
ดานเศรษฐศาสตร ถือวาคนเปนป?จจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดในดานการบริหารคน นับวาเปน

18

ทรัพยากรที่มีคามากที่สุดเชนกัน เทศบาลเปนองคกรที่มีกฎหมายการบริหารงานบุคคลเปนของตนเอง อยูในรูป
ของคณะกรรมการ ในรูปแบบตาง ๆ เชน คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล คณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลระดั บ จั ง หวั ด คณะกรรมการ ก.ถ. ซึ ่ ง ในแตละระดั บ มี ต ั ว แทนของทองถิ ่ น ประกอบไปดวย
ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล เขาไปมีส วนรวมในการบริหารงานดวย โดยแตละ
คณะกรรมการตางมีหนาที่แตกตางกันไป สงผลใหเทศบาลสามารถกำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลวาจะมี
จำนวนเทาใด ตองการพนักงานเทศบาลตำแหนงใด โดยผานการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป6 (ระหวาง พ.ศ.2549
– พ.ศ.2551) ซึ่งเทศบาลมีอิสระที่จะดำเนินการได สงผลใหมีพนักงานเทศบาลที่มีความเชี่ยวชาญงานดานตาง
ๆ เหมาะสมกับพื้นที่และภารกิจที่ปฏิบัติ
4. การบริหารการจัดการ
เทศบาลบริ ห ารงานในรู ป แบบของนายกเทศมนตรี ที ่ จ ะตองปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดในกฎหมายตาง ๆ โดยผานกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่ได
กำหนดไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่ น พ.ศ.2541 ที ่ ก ำหนดใหมี อ งคกรวางแผนพั ฒ นาเทศบาล คื อ คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาล มี
นายกเทศมนตรี เ ปนประธานกรรมการ โดยมี ผู ทรงคุ ณ วุ ฒ ิ ผ ู นำองคกรเอกชน หรื อ องคกรประชาชนที่
นายกเทศมนตรี เ ลื อกไมนอยกวา 3 คน และไมเกิ น 5 คน และสวนราชการตาง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วของรวมเปน
คณะกรรมการ ทำหนาที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ การผังเมือง ป?ญหาของเทศบาลและใหคำปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น เสนอแนวทางการแกไขป?ญหา การพิจารณาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาที่มีปลัดเทศบาลเปน
ประธานกรรมการ สวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรรมการทำหนาที่ในการกำหนดแผนงาน โครงการ ให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนด
การบริหารจัดการของนายกเทศมนตรี เพื่อใหบรรลุอำนาจหนาที่ของเทศบาลที่กฎหมาย
กำหนดโดยผานกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ที่มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนดทิศทางและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเปนผู ดำเนินการแลว จะเห็นไดวาการนำแผนพัฒนา
เทศบาลไปปฏิบัตินายกเทศมนตรีจะเปนผู ตัดสินใจขั้นสุดทายในการกำหนดนโยบายใหพนักงานเทศบาลไป
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามแผนพั ฒ นาเทศบาล รวมทั ้ ง เปนผู ตรวจสอบการปฏิ บั ต ิ ง านของพนั ก งานเทศบาลวาบรรลุ
วัตถุประสงคตามอำนาจหนาที่หรือไม
จะเห็นไดวาเทศบาลมีจุดแข็ง (STRENGTH) ในดานโครงสรางที่เปนทางการมีกฏหมายรองรับ
มีงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ เปนตนเองคอนขางเบ็ดเสร็จในเทศบาลเอง สามารถที่
จะดำเนินการตามภารกิจใหเสร็จสิ้นลงไปได
จุดอ9อน ปLญหา อุปสรรค หรือขอจำกัดในการพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานเทศบาลตำบลพังโคน ถึงแมวามีจุดแข็ง (STRENGTH) แตก็ยังคงปรากฏ
จุดออน (WEAKNESS) ที่เกิดจากป?จจัยภายในเทศบาล ซึ่งเปนลักษณะขององคกรตาง ๆ ทุกรูปแบบจะตอง
ประสบป?ญหาอยางหลีกเลี่ยงไมไดอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะป?ญหาระบบภายใน และป?ญหาบุคคลสามารถที่จะ
วิเคราะหได ดังนี้
1. จุดออนของโครงการเทศบาลตำบลพังโคน ดังนี้
1.1 จำนวนโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนา เปนโครงการที่เกิดจากป?ญหาของ
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ประชาชน แตเทศบาลไมสามารถแกไขป?ญหาได ทำใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ตามเปTาหมายที่วางไว
1.2 โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล บางโครงการในแตละสวนราชการ ขาดการ
ตรวจสอบอยางละเอียด
2. จุดออนดานงบประมาณ
รายไดไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาที่
ขาดการวางแผนการใชจายเงินลวงหนา หรือมีการวางแผนแตไมรัดกุม
2.3 การควบคุม และการตรวจสอบระบบการเงินไมเครงครัดเทาที่ควร
2.4 ผูปฏิบัติขาดความรู ความเขาใจในระเบียบกฎหมาย
3. จุดออนดานการบริหารงานบุคคล
3.1 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลพังโคน อาศัยอำนาจตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ผานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดใหความ
เห็นชอบในการบรรจุ แตงตั้ง การโอน (ยาย) พนักงานเทศบาล หากนายกเทศมนตรีไมตองการก็ไมสามารถ
บรรจุแตงตั้ง หรือโอน (ยาย) ได จะทำใหเทศบาลขาดบุคคลที่มีความรู ความชำนาญ
3.2 พนักงานเทศบาลไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร และการประเมินผลการปฏิบัติ
งานไมตรงกับขอเท็จจริง
4. จุดออนดานการบริหารจัดการ
4.1 การวินิจฉัยสั่งการบางอยางไมถูกตอง ไมชัดเจน อาจมีสาเหตุมาจากการขาด
ขอมูลขาวสารการใชอารมณ ในการตัดสินใจ คำนึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม หรืออาจมีอิทธิพล
ภายนอกเขามาบีบบังคับ
4.2 การกำหนดนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการมีข อจำกัดดานทรั พยากร ดานการ
บริหาร
4.3 การบริหารจัดการภายในสวนราชการของเทศบาลตำบลพังโคน ที่มีผูอำนวยการ
กองรับผิดชอบ มีป?ญหาการขาดความรู ความเขาใจในหลักการบริหาร และไมมีความกระตือรือรนเพียงพอ
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ส9วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)
1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจ9ายงบประมาณ ในปKงบประมาณพ.ศ.
2557-2560
เทศบาลตำบลพังโคนไดแปลงแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน
โดยทั่วไป สำหรับแผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ.2560-2562) มีโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นในสวนของ
ป6 2560 จำนวนทั้งสิ้น 105 โครงการ จำแนกเปน ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 16.19 ดานการ
พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน รอยละ 39.05 ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิ บ าลและความมั ่น คง รอยละ 20.00 ดานการวางแผนการสงเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการ
ทองเที่ยว รอยละ 0.95 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ
16.19 ดานการพั ฒ นาดานศิ ล ปวั ฒ นธรรมจารี ต ประเพณี แ ละภู ม ิ ป ? ญ ญาทองถิ ่ น รอยละ 7.62 รวม
งบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 68,600,900 บาท
ตารางที่ 1.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปK ปK 2560
จำนวนโครงการ
จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร"
จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

17

16.19

15,309,000

21.56

การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตี ามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง
การวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
การบริหารจัดการและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญ
? ญาทองถิน่

41

39.05

12,860,000

18.93

21

20.00

37,564,900

55.29

1

0.95

50,000

0.07

17

16.19

1,652,000

2.43

8

7.62

1,165,000

1.71

รวม

105

100.00

68,600,900 100.00

เมื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป6 2560 พบวามีโครงการที่ผ านเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย และจายจากเงินกู จำนวน 68 โครงการ จำแนกเปน ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน รอยละ 17.65 ดานการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน รอยละ 44.12 ดานการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง รอยละ 20.09 ดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุ น พาณิ ช ยกรรมและการท องเที ่ ย ว ร อยละ 0.00 ด านการบริ ห ารจั ด การและการอนุ ร ั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 7.35 ดานการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ป?ญญาทองถิ่น รอยละ 10.29 งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 63,467,059.00 บาท
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ตารางที่ 1.2 จำนวนโครงการและงบประมาณที่ผ9านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจำปK 2560
ยุทธศาสตร"

จำนวนโครงการ
จำนวน
รอยละ

จำนวนงบประมาณ
จำนวน
รอยละ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตี ามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง
การวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
การบริหารจัดการและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญ
? ญาทองถิน่

12
30

17.65
44.12

12,746,959
14,632,900

20.08
23.06

14

20.09

34,812,200

54.85

-

-

-

-

5

7.35

110,000

0.17

7

10.29

1,165,000

1.84

รวม

68

100.00

63,467,059.00 100.00

หากพิจารณารอยละความสำเร็จของโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2560 – 2563 และไดรับอนุมัติใหดำเนินการพบวามีความสอดคลองกันมาก โดยมีโครงการที่ไดรับ
อนุมัติ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏตามแผนพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร จำแนกเปน ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 70.59 ดานการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน รอยละ 73.17
ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง รอยละ 66.67 ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว รอยละ 0.00 ดานการบริหารจัดการและการอนุ ร ั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 29.41 ดานการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ป?ญญาทองถิ่น รอยละ 87.50 และเมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ เทียบกับ
จำนวนโครงการที่ตั้งไวตามแผน คิดเปนรอยละ 64.76 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ตารางที่ 1.3 จำนวนโครงการที่ผ9านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจำปK 2560 เทียบกับที่ตั้งไวตาม
แผนพัฒนา ปK 60
ยุทธศาสตร"
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตี าม
หลักธรรมาภิบาลและความมัน่ คง

จำนวนโครงการ
ตามแผน ปK 60

จำนวนโครงการที่ไดรับ
อนุมัติงบประมาณ

คิดเปMนรอยละ

17
41

12
30

70.59
73.17

21

14

66.67

22

ยุทธศาสตร"
การวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
การบริหารจัดการและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญ
? ญาทองถิน่

รวม

จำนวนโครงการ
ตามแผน ปK 60

จำนวนโครงการที่ไดรับ
อนุมัติงบประมาณ

คิดเปMนรอยละ

1

-

0.00

17

5

29.41

8

7

87.50

105

68

64.76

2. ผลที่ไดรับจากการดำเนินงานในปKงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
การพัฒนาทองถิ่นในป6ที่ผานมา (พ.ศ. 2559) แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาดานการพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส ง สาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการ
มีการพัฒนาดานการกอสรางปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบไฟฟTาแสงสวาง
ปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปการ มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน 6 โครงการ งบประมาณจำนวน 11,274,000 บาท
ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟ?ลทติกคอนกรีต โครงการกอสรางหองน้ำ
สาธารณะเทศบาลตำบลพังโคน โครงการกอสรางสระวายน้ำ เปนตน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ
มีการพัฒนาดานการสงเสริมดานเศรษฐกิจและการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน มีโครงการ
ทั้งสิ้นจำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 200,000 บาท โครงการฝnกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการคาขายในตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน เปนตน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม และชุมชน
มี ก ารพั ฒ นาดานการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย สงเสริ ม การกี ฬ า กิ จ กรรม
นันทนาการแกเยาวชนและประชาชน สงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาทองถิ่น มี
โครงการทั้งสิ้นจำนวน 21 โครงการ งบประมาณจำนวน 2,458,100 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เชน
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โครงการจัดงานวันสงกรานต โครงการ
ฝnกอบรมพัฒนาสตรี โครงการฝnกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เปนตน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร และบริการประชาชน
มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พัฒนาระบบงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงและ
พัฒนารายไดมีโครงการทั้งสิ้นจำนวน 28 โครงการ งบประมาณจำนวน 3,140,420 บาท ซึ่งมีโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ เชนโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ โครงการอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจาง โครงการฝnกอบรมและสัมมนาขาราชการ เปนตน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

23

มีการพัฒนาดานการสงเสริมการมีส วนรวมในการอนุรักษ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและจัดการขยะ มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน 3 โครงการ
งบประมาณจำนวน 100,000 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการจัดประชุมเครือขาย LA21
โครงการชุมชนปลอดขยะ เปนตน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเนนที่การควบคุมปTองกันและใหความรู ปรับปรุงสถานที่
สาธารณสุขพัฒนาระบบฐานขอมูลดานสาธารณสุข มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน 5 โครงการ งบประมาณจำนวน
1,095,000 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เชน โค รงการปTองกันและแกไขป?ญหายาเสพติด โครงการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูนำดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนตน
3. สรุปปLญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ9านมาและแนวทางการแกไข ปKงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
จากการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในป?จจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค) เปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจำกัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง
ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของเทศบาลตำบลพังโคน อันเปนสภาวะแวดลอมภายใน
ทองถิ่นซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในป?จจุบัน โดยเปนการตอบคำถามวา “ป?จจุบัน
ทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู จุดไหน” สำหรับการใชประโยชนในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคต
ตอไป โดยใชเทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงป?จจัยภายในไดแก จุดแข็ง (S–Strength) จุดออน (W–
Weakness) และป?จจัยภายนอก ไดแก โอกาส(OOpportunity) และอุปสรรค (Threat–T) เปนเครื่องมือ
ปLจจัยภายใน ประกอบดวย
- ดานการบริหาร ไดแก การแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ
การกำกับดูแล เปนตน
- ระเบียบ กฎหมาย
- บุคลากร ไดแก อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เปนตน
- งบประมาณ รวมทั้งความชวยเหลือตาง ๆ
- ระบบฐานขอมูล
- การประสานงาน/การอำนวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ
- ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทำงาน
การวิเคราะห"จุดแข็ง (Strength–S)
เปนการพิจารณาป?จจัยภายในหนวยงานวามีสวน
ดี ความเขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ
การวิเคราะห"จุดอ9อน (Weakness–W) เปนการพิจารณาป?จจัยภายในหนวยงานวามีสวน
เสียความออนแอ ขอจำกัด ความไมพรอม ซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง
ปLจจัยภายนอก ประกอบดวย
- ดานการเมือง รวมถึงระดับความขัดแยงและกลุมผลประโยชน
- ดานเศรษฐกิจ ไดแก เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ (เชน ผลผลิต รายได รายจาย การออม การ
ลงทุน การใชที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง เปนตน
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- ดานสังคม
- นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย
- เทคโนโลยี
การวิเคราะห"โอกาส (Opportunity–O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพ
เปนเชนไรเหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอำเภอที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอ
ทองถิ่นอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เปนประโยชน หรือเปนโอกาสอันดีต อทองถิ่น โดยจะตองพิจารณาทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี
การวิ เ คราะห" ปLญหาอุปสรรคหรือขอจำกั ด (Threat–T) เปนการศึ กษาสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหายหรือเปนขอจำกัดตอทองถิ่นโดยจะตองพิจารณา
ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส
สำหรับผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในป?จจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลพังโคนดวยเทคนิค SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. พื้นที่เขตเทศบาลตำบลพังโคนเปนที่ตั้งของธุรกิจการคา การบริการ สถานศึกษา สงผลให
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง
2. พังโคนเปนเมืองที่มีสิ่งแวดลอมเหมาะสมที่จะเปนเมืองนาอยู นาอาศัย และมีชื่อเสียงดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมในระดับประเทศ
3. การเมืองทองถิ่นมีเสถียรภาพ ทุกภาคสวนมีความมุงมั่นสูงที่จะพัฒนาเทศบาลใหมีความ
เจริญกาวหนาในทุกดาน และสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง
4. พังโคนมีผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงเปนที่รู จักของคนทั่วไปในเขตจังหวัดสกลนครและเขต
จังหวัดใกลเคียง
5. การบริหารจัดการมีความเปนเอกภาพสามารถตอบสนอง แกไขป?ญหาความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ไดหลากหลายและรวดเร็ว
จุดอ9อน (Weakness)
1. ยังขาดการวางแผนในการดำเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจ งบประมาณ จำนวนบุคลากร
และระยะเวลาในการพัฒนาพื้นที่
2. มีเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ( ยังเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรบางสวนจะตองไดรับการพัฒนาใหเขาใจในบทบาทหนาที่การปฏิบัติงาน
4. การจัดการความรู (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยั ง ไม
เปนระบบ
5. การดำเนินงานโครงการมีการบูรณาการรวมกันนอย
6. สัดสวนของบุคลากรบางสวนงานไมสมดุลกับภารกิจงาน
โอกาส (Opportunity)
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1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการ
ถายโอนภารกิจใหแกเทศบาล
2. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสำคัญในการปTองกันและแกไขป?ญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น
3. หนวยงานราชการอื ่ น ๆ ใหความรวมมื อเปนอยางดี และใหการสนั บ สนุ น การดำเนิน
โครงการตาง ๆอยางตอเนื่อง
4. ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน บุคลากรและเทคโนโลยีจากหนวยงานภายนอก
5. มีการขยายโอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจและการลงทุนที่เอื้อตอการพัฒนาพื้นที่
อุปสรรค (Threat)
1. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแฝงสงผลใหประชาชนมีระดับ
ความตองการในการบริการสาธารณะสูงขึ้น ไมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
2. มีป?ญหาสุขภาพ ป?ญหายาเสพติด ป?ญหาอาชญากรรม เชื่อมโยงจากพื้นที่ภายนอก
3. การสนั บ สนุ น งบประมาณในโครงการขนาดใหญที ่ เ กิ น ศั ก ยภาพของเทศบาลที ่ จ ะ
ดำเนินการไดมีโอกาสไดรับการสนับสนุนคอนขางนอย
4. ความไมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่ง
สงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
5. ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทำใหสงผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงาน
6. ป?ญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ Covid – 19
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สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป*
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ(กับแผนยุทธศาสตร(ชาติ 20 ป0 โดย
มุ2งเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู2ความมั่นคง 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( “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป.นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป@นคติพจน(ประจำชาติว2า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน(
ดังกล2าวจะตองสนองตอบต2อผลประโยชน(แห2งชาติ อันไดแก2การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห2 งเขต
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อำนาจรัฐ การดำรงอยู2 อย2า งมั่ น คง ยั่งยืนของสถาบันหลั กของชาติ การดำรงอยู 2 อย2 า งมั่น คงของชาติ และ
ปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู2ร2วมกันในชาติอย2างสันติสุขเป@นปCกแผ2นมีความมั่นคงทางสังคม
ท2ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป@นมนุษย( ความเจริญเติบโตของชาติความเป@นธรรม
และความอยู2ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน(ของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหว2าง
ประเทศและการอยู 2 ร 2 ว มกั น อย2 า งสั น ติ ป ระสานสอดคลองกั น ดานความมั ่ น คงในประชาคมอาเซี ย นและ
ประชาคมโลกอย2างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม2เป@นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดอยกว2า
ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน(และทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสู2อนาคตที่พึงประสงค(นั้น จำเป@น
จะตองมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร(การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส2วนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป@นจะตองกำหนดยุทธศาสตร(ชาติในระยะยาว เพื่อ
ถ2ายทอดแนวทางการพัฒนาสู2การปฏิบัติในแต2ละช2วงเวลาอย2างต2อเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยร2วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส2วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน(แห2งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน(
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป@นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน(ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแข2งขัน มี
รายไดสูงอยู2ในกลุ2มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู2ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป@น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร(ชาติที่จะใชเป@นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป0ต2อจากนี้ไป จะประกอบดวย 6
ยุทธศาสตร( ไดแก2 (1) ยุทธศาสตร(ดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร(ดานการสรางความสามารถในการแข2งขัน (3)
ยุทธศาสตร(การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร(ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท2า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร(ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป@นมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6)
ยุ ทธศาสตร( ด านการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยมี ส าระสำคั ญ ของแต2 ล ะ
ยุทธศาสตร( สรุปไดดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปJาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช2วยลดและปJองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุ2มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต2อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ
(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย(ทรงเป@นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร(รัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝLMงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร2วมมือระหว2างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ(กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปJองกันและแกไขปLญหาความมั่นคงรูปแบบใหม2
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปJองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความร2วมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
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(6) การพัฒนาระบบการเตรีย มพรอมแห2งชาติ และระบบบริห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสู2แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู2การเป@นประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจำเป@นตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข2งขันและการพัฒนาอย2างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเป@นผูประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห2งอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปLจจัยเชิงยุทธศาสตร(ทุกดาน อัน
ไดแก2โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส( วิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย( และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก2การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อมั่น การส2งเสริมการคาและการลงทุนที่อยู2บนการแข2งขันที่เป@นธรรมและรับผิดชอบต2อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู2ความเป@นชาติการคาเพื่อใหไดประโยชน(จากห2วงโซ2มูลค2าในภูมิภาค และเป@นการยกระดับ
ไปสู2ส2วนบนของห2วงโซ2มูลค2ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป@นมิตรต2อสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิตอลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลค2าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ2งสู2ความเป@นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป@นแหล2งอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริ มสรางฐานการผลิตใหเขมแข็ งและยั ่ งยืน เพิ ่ มขี ด
ความสามารถในการแข2งขันของภาคเกษตรส2งเสริมเกษตรกรรายย2อยใหปรับไปสู2การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป@น
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุ2มเกษตรกรในการพัฒนาอาชี พที่เ ขมแข็ ง และการพัฒนาสิ นคาเกษตรที ่ มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปLจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิตอลและการคา
มาเพิ่มมูลค2าและยกระดับห2วงโซ2มูลค2าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเป@น
เลิศและเป@นมิตรต2อสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เป@นฐานรายไดเดิม เช2น การท2องเที่ยว และพัฒนาให
ประเทศไทยเป@นศูนย(กลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ
เป@นตน
(3) การพั ฒ นาผู ประกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ มชน พั ฒ นาทั กษะผู ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (SMEs) สู2สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พั ฒ นาระบบเมื องศู น ย( กลางความเจริ ญ จั ด ระบบผั งเมื องที ่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและมี ส 2 ว นร2 ว ม มี การจั ด การ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสรางพื ้ น ฐาน ในดานการขนส2 ง ดานพลั ง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
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(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเป@นหุนส2วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส2งเสริมความร2วมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานต2างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค(กรระหว2างประเทศ รวมถึงสรางองค(ความรูดานการต2างประเทศ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเป@น
รากฐานที่แข็งแกร2งของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปLญญา มีความเป@นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห(
อย2างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณค2าความเป@นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
กรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช2วงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เท2าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝLงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค2านิยมที่พึงประสงค(
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยู 2 ด ี ม ี ส ุ ข ของครอบครั ว ไทยเสริ ม สรางบทบาทของสถาบั น
ครอบครัวในการบ2มเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเร2ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู2สังคมที่เสมอภาคและเป@นธรรม
กรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ
(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อต2อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเป@นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป.นมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเร2ง
อนุรักษ(ฟWXนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ำ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปJองกันผลกระทบและปรับตัวต2อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ2ง
สู2การเป@นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ( ฟWXนฟูและปJองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ2มน้ำ เนนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย2างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เป@นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป@นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การร2 ว มลดปL ญ หาโลกรอนและปรั บ ตั ว ใหพรอมกั บ การเปลี ่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร(และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ยุ ทธศาสตรดานการปรั บสมดุ ลและพั ฒนาระบบ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื ่ อให
หน2วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู2ทองถิ่นอย2างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาทิ
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(1) การปรั บ ปรุ งโครงสราง บทบาท ภารกิ จ ของหน2 ว ยงานภาครั ฐ ใหมี ข นาดที่
เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต2อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต2างๆใหทันสมัย เป@นธรรมและเป@นสากล
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหน2วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจ2ายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับที่ 12 (พ ศ 2560 2564)
วิสัยทัศน" : สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรอบวิสัยทัศน"แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข
กรอบวิสัยทัศน"และเปGาหมาย
1. กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ที่ประเทศกำลั งประสบอยู ทำใหการกำหนดวิส ัย ทั ศนแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่ อ งจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน
โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข และนำไปสู การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ
2. การกำหนดตำแหนงทางยุ ทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทำขึ้น ประเทศไทย
เปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของ
ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
และเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปGาหมาย
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร"หลัก
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
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ทิศทางกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร"
ยุทธศาสตร"
กรอบแนวทางที่สำคัญ
1.ยุทธศาสตร (1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบ
ดานความ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มั่นคง
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(3) การปTองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ?aงทะเล
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
(6) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปTองกันประเทศและกองทัพ
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการปกปTองรักษา ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ำ
(8) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2.ยุทธศาสตร (1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น
ดานการสราง สงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและ เอกชน และพัฒนาประเทศสูความเปนชาติ
ความสามารถ การคาเพื่อเปนศูนยกลางการคาและไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
ในการแขงขัน (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก เสริมสรางฐานการผลิต
การเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนา
สินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมเกษตรกร รายยอยใหปรับ
ไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
ที่เขมแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรม
สงออกที่มีศักยภาพสูง สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพในอนาคต เปนตน และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ การทองเที่ยว
ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ
(3) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรูของ
ผูประกอบการ ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต ภาคแรงงานเพื่อสงเสริมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากลยกระดับศักยภาพ
ของสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝ?aงทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความ
เจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนประเทศ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
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ยุทธศาสตร"
2.ยุทธศาสตร
ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

กรอบแนวทางที่สำคัญ
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ
สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน อาหาร
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการ
เชื่อมโยงและสรางความสมดุลของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุมอำนาจทางเศรษฐกิจ
ตางๆ เพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเป…ดการคาเสรี และสรางองคความรูดานการ
ตางประเทศตอสวนตางๆ และสาธารณชนไทย
3.ยุทธศาสตร (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
การพัฒนาและ เริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต
เสริมสราง
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
ศักยภาพคน
(3) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน
4.ยุทธศาสตร (1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ดานการสราง (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
โอกาสความ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
เสมอภาคและ (4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
เทาเทียมกัน
ชุมชน
ทางสังคม
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5.ยุทธศาสตร (1) การจัดระบบอนุรักษ ฟ†‡นฟูและปTองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ดานการสราง (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการ
การเติบโตบน บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
คุณภาพชีวิต ที่ (3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ
เปนมิตรตอ
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดป?ญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตร (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
ดานการปรับ (2) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
สมดุลและ
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
พัฒนาระบบ
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
การบริหาร
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
จัดการภาครัฐ (6) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลง ระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐ
และบุคลากรที่มีหนาที่เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ
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นโยบายรัฐบาล 11 ดาน ประกอบดวย
๑. การปกปTองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสำคัญของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สำคัญยิ่งยวดใน
อันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปTองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางสั งคมจิ ต วิ ทยา และมาตรการทางระบบสื ่ อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศในการ
ดำเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุ งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคำนึงถึงความรู
สำนึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู เขาใจ
หลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยาย
ผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอัน
จะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
๒.๑ ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสำคัญตอการเตรียมความพรอมสู ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล
การแกไขป? ญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกั บประเทศเพื่ อนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียนโดยเนนความรวมมือเพื่อปTองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ
และการแกไขป?ญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
๒.๒ เรงแกไขป?ญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปTองกันประเทศใหทันสมัย มีความ
พรอมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ
๒.๔ เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศ
เปนสวนประกอบสำคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน
๓. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ำใน
สังคมเปนอีกสาเหตุหนึ่งของป?ญหาความขัดแยงและความเดือดรอนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะ
ดำเนินการ ดังนี้
๓.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคง แกผูที่เขาสู
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
๓.๒ ปTองกันและแกไขป?ญหาการคามนุษย รวมถึงป?ญหาผูหลบหนีเขาเมืองการทารุณกรรม
ตอแรงงานขามชาติ
๓.๓ ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
๓.๔ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม
๓.๕ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
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๓.๖ จั ด ระเบี ย บสั งคม สรางมาตรฐานดานคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลใหแก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ไดประกาศไวแลว
๓.๗ แกป?ญหาการไรที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตปjาสงวนโดยการกระจายสิทธิ
การถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ำ และออกมาตรการปTองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผู
ที่มิใชเกษตรกร
๔. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน้ำการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
๔.๑ จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรั บ เปลี ่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให
สอดคลองกับความจำเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส
๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไป
มีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
๔.๕ สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู
๔.๗ ทะนุบำรุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ ฟ†‡นฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิป?ญญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล
๔.๑๐ ปลูกฝ?งคานิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเป…ดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะวางรากฐาน
พัฒนา และเสริมความเขมแข็งใหแกการใหบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเนนความ
ทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้
๕.๑ วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมี
คุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแตละระบบ
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปTองกันโรคมากกวารอใหปjวยแลวจึงมารักษา
สรางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางปรับระบบการจางงาน
๕.๓ เสริมความเขมแข็งของระบบเฝTาระวังโรคระบาด
๕.๔
ปTองกันและแกไขป?ญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสูการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต
๕.๕ สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ประสานการทำงานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
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๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน ๓ ระยะ ดังนี้
๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังคางอยูกอนที่จะ
พนกำหนดภายในสิ้นป6นี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ไดจัดทำไว
๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติได
จัดทำไว
๖.๓ กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ
๖.๕ ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว
๖.๖ ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย
๖.๗ ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน
๖.๘ แกป?ญหาน้ำทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่และป?ญหาขาด
แคลนน้ำในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษี
ที่เหมาะสมระหวางน้ำมันตางชนิดและผูใชตางประเภท
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกำกับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจนและจัดตั้งหนวยงานกำกับดูแลระบบ
ราง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
๖.๑๕ ในดานเกษตรกรรม ดำเนินการใน ๒ เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ
๖.๑๖ ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๑๘ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนได
อยางจริงจัง
๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะมีผลใชบังคับอยางเต็มที่ ณ สิ้นป6 ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางมาก หาก
ประเทศไทยเตรียมการในเรื่องตาง ๆ ใหพรอม ดังนี้
๗.๑ เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคลองกับขอตกลง
ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝ6มือ และป?จจัยการผลิตตาง ๆ ที่เป…ดเสรีมาก
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๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ
๗.๔ เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือ
๗.๕ ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับ
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการ
คมนาคมขนสงบริเวณประตูการคา
๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม เพื่อนำไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
๘.๓ ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนำงานวิจัยและ
พัฒนาไปตอยอดหรือใชประโยชน
๘.๔ สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรม
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน ดังนี้
๙.๑ ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปTองและฟ†‡นฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปjาไมและสัตวปjา
๙.๒ สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน
๙.๓ ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชดำริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปjาได
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติ
๙.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปTองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐระบบราชการเปนระบบที่ใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณและ
อำนาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกวางขวางของเจาหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความ
สะดวก หรือเปนอุปสรรคตอการทำมาหากินและการดำรงชีวิตได การจัดอันดับความนาเชื่อถือและความ
สะดวกหรือยากงายในการทำธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และทองถิ่น
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุก
๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ
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๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ?งคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปTองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรม ดังนี้
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทำกฎหมายให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
๑๑.๓ ในระยะตอไปจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ
๑๑.๔ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการดำเนินคดี
ทุกขั้นตอนให
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความ
เปนธรรม
๑๑.๖ นำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการปTองกันการฟอกเงินมาใชในการปTองกันและ
ปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร"และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห9งชาติ (คสช.) มี 9 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตรการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
8. ยุทธศาสตรการปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงอยางทัดเทียมใน
อาเซียนและประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรการปTองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอยางยิ่งยืน
ค9านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในป?จจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญ’ู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝjหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทั้งทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงป?น
7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
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9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักตนเองอยูไดโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จำหนาย และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝjายตาง ๆ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรง กลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
1.3 ยุทธศาสตร"การพัฒนากลุ9มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร)
วิสัยทัศน" (Vision)
“สงเสริมการเกษตรดวยนวัตกรรม ทองเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ งพัฒนาเศรษฐกิจสู
อาเซียน”
ประเด็นยุทธศาสตร" (Strategies)
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาการทองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริม พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ยุทธศาสตร"การพัฒนาจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน" (Vision)
“เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเที่ยว”
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
พั น ธกิ จ ที ่ ๒ ประสานงานสงเสริ ม สนั บ สนุน และเสริ มสรางความรวมมื อทุกภาคสวนในจังหวัด
สกลนครอยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
พันธกิจที่ ๓ กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
เปGาประสงค"รวม (Objectives)
“ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และรายไดของประชาชน ”
ตัวชี้วัด
๑) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จากป6ที่ผานมา
๒) รายไดตอหัวตอป6ของประชากรเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากป6ที่ผานมา
๓) จำนวนฟารมที่ผานมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นอยางนอยป6ละ 30๐ แปลง/ฟารม
ประเด็นยุทธศาสตร"การพัฒนาจังหวัดสกลนคร (Strategies)
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรที่ 1 : การพั ฒ นาการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตรตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธหลัก
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและ มาตรฐาน
2. สรางความเขมแข็งของ สถาบันเกษตรกร และเสริมสราง ศักยภาพใหประชาชนในภาคเกษตรกรรม
3. สงเสริมการใชพืชสมุนไพร ในการรักษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
กลยุทธหลัก
1. สรางขีดความสามารถใน การคา การลงทุน
2. สนับสนุนการทองเที่ยว 3 ธรรม
3. เพิ่มศักยภาพในการ คมนาคมขนสงทั้งทางบกและทาง อากาศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธหลัก
1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสรางการเรียนรูและ ทักษะของคนทุกกลุม
3. สงเสริมใหการศึกษาใน ระดับ ประถม มัธยม และอุดมศึกษา ใหมีการใชภาษาตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุล
และยั่งยืน
กลยุทธหลัก
1. สงเสริมการอนุรักษและฟ†‡นฟูสภาพทรัพยากรปjาไม
2. การเพิ่มขีดความสามารถ ในการรองรับของระบบนิเวศและ คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัด
3. สงเสริมการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
4. สงเสริมการจัดการแกไข ป?ญหาความเสื่อมโทรมใน ทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการ
5. การดำเนินมาตรการทาง กฎหมาย อยางเขมงวด
6. สงเสริมการจัดหาและพัฒนา แหลงน้ำเพื่อการอุโภคบริโภค
7. การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการน้ำภาคการผลิต (เกษตรและ อุตสาหกรรม)
8. เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการป?ญหาอุทกภัย
9. สงเสริมการควบคุมและ ลดมลพิษทางน้ำ
10. การจัดการขยะมูลฝอย เชิงรุก
11. สงเสริมจำนวนหมูบานใหมีแผนบริหารจัดการและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับหมูบาน
12. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธหลัก
1. พัฒนาสมรรถนะขาราชการจังหวัดสูองคการสมรรถนะสูง
2. สงเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการบริหารจังหวัด
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3. พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
1.4 ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส9วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน" (Vision)
“สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
ประเด็นยุทธศาสตร" (Strategies)
ยุ ทธศาสตรที่ 1 : การพั ฒ นาการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตรตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส9วนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน"
จากยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลพังโคน ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
มุ งเนนการพัฒนาใหพังโคนเปนเมืองนาอยู โดยพัฒนาคนในชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยประชาชนทุกระดับของสังคมมีโอกาสไดรับบริการดานสาธารณะ ทั้งดาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการโดยเทาเทียมกันบุคคลากรในหนวยงานและชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี
รวมแรงรวมใจในการพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อใหพังโคนเปนเมืองนาอยู ตามวิสัยทัศนของเทศบาลตำบลพังโคน
ดังนี้
“ เทศบาลตำบลพังโคน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศดานการบริหาร
จัดการ มุงเนนการพัฒนาแบบบูรณาการ พรอมใจทำงานอยางสมานฉันท ใหความสำคัญกับการสรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับประชาชน นำไปสูพังโคนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ”
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในเขตเทศบาลให
เหมาะสมกับการขยายตัวของชุมชนเมือง
2. สงเสริมการคาการลงทุน และเศรษฐกิจในระดับฐานรากในพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให
เติบโตอยางยั่งยืน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยการ
ยกระดั บ คุ ณภาพการศึ กษาของประชาชนทุ กระดั บ สงเสริ มการศาสนา วั ฒ นธรรม
สุขภาพอนามัย การกีฬา/นันทนาการ และการสรางความเขมแข็งของชุมชน
4. สงเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององคกรใหมีความพรอมในการดำเนินงาน
สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนใหสามารถดำรงอยูไดอยางยั่งยืน
2.2 ยุทธศาสตร"
1) ยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2) ยุทธศาสตร"การพัฒนาส9งเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานงบกลาง
3) ยุทธศาสตร"การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4) ยุทธศาสตร"การวางแผนการส9งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท9องเที่ยว
- แผนงานการพาณิชย
5) ยุทธศาสตร"การพัฒนาการบริหารจัด การและการอนุร ัก ษ"ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
6) ยุทธศาสตร"การส9งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปLญญาทองถิ่น
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 เปGาประสงค"
2.3.1 จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
2.3.2 สรางรายได และสรางอาชีพใหกับประชาชน
2.3.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใหทุกคน ไดรับโอกาสในการศึกษาการบริการสังคม
การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งรางกาย จิตใจ สติป?ญญา และทักษะในการประกอบอาชีพอยางถวน
หนา และเทาเทียมกัน
2.3.4 เทศบาลตำบลพังโคน มีการบริการจัดการที่ดี ในการบริหารราชการของ สงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป?ญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่นสืบตอเนื่องไปยังคนรุนหลัง
2.3.5 บำบัดทุกข บำรุงสุขของประชาชน และสงเสริมสนับสนุนการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย การปกครองทองถิ่น การเมืองที่โปรงใสและองคกรชุมชนที่เขมแข็ง สนับสนุนการดำเนินการตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำนวยความยุติธรรม ใหความรูทางกฎหมายเบื้องตนแกประชาชน และ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2.3.6 เพื่อสรางสรรคใหเทศบาลตำบลพังโคนเปนเมืองที่มีความพรอมในการขยายตัวเปน
ชุมชนเมืองขนาดใหญ
2.4 กลยุทธ"
2.4.1 กลยุทธ"การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1) พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหได
มาตรฐานครอบคลุมทั้งพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน
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2) สำรวจออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐาน ใหมีความสะดวกพอเพียง ปลอดภัยไดมาตรฐาน
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตใหเปนไปอยางยั่งยืน
3) วางผังเมืองเฉพาะภายใตแนวคิด “เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน” เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู ของ
ประชาชนอยางแทจริง
4) ปรับปรุงภูมิทัศนใหเกิดความสวยงามในพื้นที่สาธารณะ อาคารบานเรือน ที่อยูอาศัย และ
สถานประกอบการตางๆ
2.4.2 กลยุทธ"ดานการพัฒนาส9งเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1) สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
2) พัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ตอบสนองความตองการของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ใหการสนั บ สนุ น สถานศึ กษาในเขตเทศบาล ใหเกิ ด บู ร ณาการทางการศึ กษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
4) สงเสริมสนับสนุนใหเด็กเยาวชนและประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกำลัง
กายและเลนกีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาและเครื่องออกกำลังกายใหกับชุมชนอยางเหมาะสมและ
พอเพียง
5) ใหการสงเคราะหและสนับสนุนผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ รวมถึงการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
2.4.3 กลยุทธ"ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
1) ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางการบริหารจัดการ
2) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีส วนรวมในการวางแผน ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารงานของเทศบาล
3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวรวดเร็วและ
ดำเนินไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
4) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว
เปนที่ประทับใจในบริการ
5) พั ฒ นาบุ คลากร ยกระดั บใหมี ความรู ความสามารถ ทั น ตอวิ ทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6) สงเสริมและสนับสนุนการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนรวมถึง
การใหประชาชนมีสวนรวมในการปTองกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
2.4.4 กลยุทธ"ดานการวางแผนการส9งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท9องเที่ยว
1) สงเสริมความเขมแข็งพัฒนาทักษะความรู ใหแกกลุ มอาชีพและผู ประกอบการ เพื่อใหมี
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจได
2) สงเสริมบทบาทของชุมชน กลุ มอาชีพและสถานประกอบการตางๆ ใหดำเนินการตาม
กรอบระเบียบของกฎหมายเพื่อลดผลกระทบกับชุมชนใหสามารถอยูรวมกันได
2.4.5 กลยุทธ"ดานการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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1) สงเสริมการสรางเครือขายระบบบริการสาธารณสุขผานระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่น
2) สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการจัดการดาน
สาธารณสุขโดยเนนยุทธศาสตรการบริการเชิงรุกในการปTองกันรักษาและสงเสริมอนามัย
3) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียใหครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
4) พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเนนการสรางความรวมมือจากชุมชนและทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
2.4.6 กลยุทธ"ดานการส9งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปLญญาทองถิ่น
1) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
2) อนุรักษฟ†‡นฟูประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อรักษาสิ่งดีงามในอดีตและสรางความรั ก
สามัคคี ความเอื้อเฟ†aอเผื่อแผแกผูคนในชุมชน
3) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนตระหนักและสืบสานกิจกรรมดานศาสนาและภูมิป?ญญาอัน
ดีงามของทองถิ่นสืบไป
3. การวิเคราะห"เพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะห"กรอบการจัดทำยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส9วนทองถิ่น
จุดแข็ง
1. โครงสรางเทศบาล
เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีโครงสรางที่ชัดเจน ดังนี้
นายกเทศมนตรี
รอง
นายกเทศมนตรี

รอง
นายกเทศมนตรี

ปลัด เทศบาล
รอง
ปลัด เทศบาล
สํานัก
ปลัด เทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึก ษา

กองสาธารณสุข
ฯ

ลักษณะพิเศษของโครงสรางเทศบาล คือ
1. สายบังคับบัญชา เทศบาลมีสายการบังคับบัญชา ตามลำดับขั้นการบังคับบัญชา ซึ่งในแต
ละองคกรจะตองมีผู บังคับบัญชาคอยสั่งการหรือกำหนดนโยบายใหผูใตบังคับบัญชานำนโยบายไปปฏิบัติให
สำเร็จตามเปTาหมาย เชน คณะผูบริหาร มอบนโยบายใหปลัดเทศบาลไปปฏิบัติ ปลัดเทศบาลจะตองนำนโยบาย
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ไปแปลงเปนแผนงาน โครงการ เพื่อมอบหมายใหกั บหัวหนาสวนราชการไปปฏิบัติ ใหเกิดสั มฤทธิ์ผ ลตาม
นโยบายที่คณะผูบริหารมอบหมาย
2. ตำแหนง และอำนาจหนาที่ ในเทศบาลตำบลพังโคน มีการระบุตำแหนงและอำนาจหนาที่
ของพนักงานเทศบาลไวอยางชัดเจน ซึ่งจะบรรจุอยูในโครงสรางของเทศบาล ผูที่มีตำแหนงสูงเชน ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผูอำนวยการกอง มีอำนาจหนาที่ในการสั่งการไปยังผูที่อยูใตบังคับบัญชา
3. มีระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนใหพนักงานเทศบาลนำไปเปนแนว
ทางการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งตามระเบียบ กฎหมาย จะมีการควบคุม กำกับ อยูในตัวเอง หากมีการปฏิบัติหนาที่
นอกเหนือจาก ระเบียบกฎหมายที่ระบุไวจะมีบทกำหนดโทษที่กำหนดไวชัดเจนถึงลักษณะความผิดที่ไดกระทำ
ลงไป
4. มีการติดตอสื่อสาร หรือการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแลที่เปนรูปแบบชัดเจน เชนการ
ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ซึ่งอาจจะอยูใน
รูปของคำสั่ง ประกาศ บันทึกสั่งการ ฯลฯ
5. มีการแบงงานกันทำเฉพาะอยาง เชน กองคลังมีหนาที่งานดานการเงิน และบัญชี การ
ควบคุม ตรวจสอบภายใน กองชาง มีหนาที่การควบคุมการกอสรางอาคาร งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เปนตน สงผลใหพนักงานเทศบาลมีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะเรื่อง เฉพาะอยาง จนเกิดทักษะ
ความชำนาญในงานหนาที่รับผิดชอบ
6. มีระบบการคัดเลือก และการเลื่อนขั้นเงินเดือนดวยระบบคุณธรรม
7. มีระบบการจูงใจการปฏิบัติงานโดยการกำหนดอัตราเงินเดือนตามอำนาจ หนาที่ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
8. มีระบบความสัมพันธภายในเทศบาลที่เปนทางการ คือ ตามสายงานบังคับบัญชา และ
อำนาจหนาที่ จะเห็นไดวา โครงสรางเทศบาลเปนโครงสรางที่เปนทางการ คือตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน
ชวงการบังคับบัญชาสั้น สามารถจะสั่งการหรือควบคุมการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีระเบียบกฎหมายวิธี
ปฏิบัติใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค
2. งบประมาณ / เงินรายได
เทศบาลเปนองคกรที่มีรายไดเปนของตนเอง และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณสำคัญประการหนึ่งที่มุ งเนนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหมีความเปนอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง
ดังนั้นเราจะเห็นไดวาแหลงที่มาของรายได หรืองบประมาณของเทศบาล คือ
- รายไดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 66 ดังนี้
1. ภาษีตามแตจะมีกฎหมายกำหนดไว
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามแตกฎหมายจะกำหนดไว
3. รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล
4. รายไดจากการสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย
5. พันธบัตร หรือเงินกูตามแตมีกฎหมายกำหนดไว
6. เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด
8. เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
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9. รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกำหนด
- รายไดตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ที่กำหนดการจัดสรรสัดสวนภาษีอากรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทไวอยางชัดเจน
จะเห็นไดวาจากรายไดของเทศบาลสามารถแบงออกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ
รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรในลักษณะภาษีจัดสรร หรือเงินอุดหนุนให กรณีที่
เทศบาลมีความจำเปนตองปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาที่แตเกินขีดความสามารถของเทศบาล ก็สามารถที่จะ
ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของได เมื่อเทศบาลมีรายไดแลวจะตองตราเปน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ตามกระบวนการในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 จึงจะสามารถนำไปใชจายตามอำนาจหนาที่ได ซึ่งถือไดวาเทศบาลมี
งบประมาณของตนเอง และสามารถกำหนดรายจายของตนเองได โดยผานกระบวนการวิธีการทางงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
ดานเศรษฐศาสตร ถือวาคนเปนป?จจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดในดานการบริหารคน นับวาเปน
ทรัพยากรที่มีคามากที่สุดเชนกัน เทศบาลเปนองคกรที่มีกฎหมายการบริหารงานบุคคลเปนของตนเอง อยูในรูป
ของคณะกรรมการ ในรูปแบบตาง ๆ เชน คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล คณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลระดั บ จั ง หวั ด คณะกรรมการ ก.ถ. ซึ ่ ง ในแตละระดั บ มี ต ั ว แทนของทองถิ ่ น ประกอบไปดวย
ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล เขาไปมีส วนรวมในการบริหารงานดวย โดยแตละ
คณะกรรมการตางมีหนาที่แตกตางกันไป สงผลใหเทศบาลสามารถกำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลวาจะมี
จำนวนเทาใด ตองการพนักงานเทศบาลตำแหนงใด โดยผานการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป6 (ระหวาง พ.ศ.2549
– พ.ศ.2551) ซึ่งเทศบาลมีอิสระที่จะดำเนินการได สงผลใหมีพนักงานเทศบาลที่มีความเชี่ยวชาญงานดานตาง
ๆ เหมาะสมกับพื้นที่และภารกิจที่ปฏิบัติ
4. การบริหารการจัดการ
เทศบาลบริ ห ารงานในรู ป แบบของนายกเทศมนตรี ที ่ จ ะตองปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดในกฎหมายตาง ๆ โดยผานกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่ได
กำหนดไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่ น พ.ศ.2541 ที ่ ก ำหนดใหมี อ งคกรวางแผนพั ฒ นาเทศบาล คื อ คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาล มี
นายกเทศมนตรี เ ปนประธานกรรมการ โดยมี ผ ู ทรงคุ ณ วุ ฒ ิ ผ ู นำองคกรเอกชน หรื อ องคกรประชาชนที่
นายกเทศมนตรี เ ลื อกไมนอยกวา 3 คน และไมเกิ น 5 คน และสวนราชการตาง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วของรวมเปน
คณะกรรมการ ทำหนาที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ การผังเมือง ป?ญหาของเทศบาลและใหคำปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น เสนอแนวทางการแกไขป?ญหา การพิจารณาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาที่มีปลัดเทศบาลเปน
ประธานกรรมการ สวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรรมการทำหนาที่ในการกำหนดแผนงาน โครงการ ให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนด
การบริหารจัดการของนายกเทศมนตรี เพื่อใหบรรลุอำนาจหนาที่ของเทศบาลที่กฎหมาย
กำหนดโดยผานกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ที่มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนดทิศทางและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเปนผู ดำเนินการแลว จะเห็นไดวาการนำแผนพัฒนา
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เทศบาลไปปฏิบัตินายกเทศมนตรีจะเปนผู ตัดสินใจขั้นสุดทายในการกำหนดนโยบายใหพนักงานเทศบาลไป
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามแผนพั ฒ นาเทศบาล รวมทั ้ ง เปนผู ตรวจสอบการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานเทศบาลวาบรรลุ
วัตถุประสงคตามอำนาจหนาที่หรือไม
จะเห็นไดวาเทศบาลมีจุดแข็ง (STRENGTH) ในดานโครงสรางที่เปนทางการมีกฏหมายรองรับ
มีงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ เปนตนเองคอนขางเบ็ดเสร็จในเทศบาลเอง สามารถที่
จะดำเนินการตามภารกิจใหเสร็จสิ้นลงไปได
จุดอ9อน ปLญหา อุปสรรค หรือขอจำกัดในการพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานเทศบาลตำบลพังโคน ถึงแมวามีจุดแข็ง (STRENGTH) แตก็ยังคงปรากฏ
จุดออน (WEAKNESS) ที่เกิดจากป?จจัยภายในเทศบาล ซึ่งเปนลักษณะขององคกรตาง ๆ ทุกรูปแบบจะตอง
ประสบป?ญหาอยางหลีกเลี่ยงไมไดอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะป?ญหาระบบภายใน และป?ญหาบุคคลสามารถที่จะ
วิเคราะหได ดังนี้
1. จุดออนของโครงการเทศบาลตำบลพังโคน ดังนี้
1.1 จำนวนโครงการที่บรรจุไวในแผนสี่ป6 เปนโครงการที่เกิดจากป?ญหาของ
ประชาชน แตเทศบาลไมสามารถแกไขป?ญหาได ทำใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ตามเปTาหมายที่วางไว
1.2 โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล บางโครงการในแตละสวนราชการ ขาดการ
ตรวจสอบอยางละเอียด
2. จุดออนดานงบประมาณ
2.1 รายไดไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจตามที่ไดกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
2.2 ขาดการวางแผนการใชจายเงินลวงหนา หรือมีการวางแผนแตไมรัดกุม
2.3 การควบคุม และการตรวจสอบระบบการเงินไมเครงครัดเทาที่ควร
2.4 ผูปฏิบัติขาดความรู ความเขาใจในระเบียบกฎหมาย
3. จุดออนดานการบริหารงานบุคคล
3.1 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลพังโคน อาศัยอำนาจตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ผานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดใหความ
เห็นชอบในการบรรจุ แตงตั้ง การโอน (ยาย) พนักงานเทศบาล หากนายกเทศมนตรีไมตองการก็ไมสามารถ
บรรจุแตงตั้ง หรือโอน (ยาย) ได จะทำใหเทศบาลขาดบุคคลที่มีความรู ความชำนาญ
3.2 พนักงานเทศบาลไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร และการประเมินผลการปฏิบัติ
งานไมตรงกับขอเท็จจริง
4. จุดออนดานการบริหารจัดการ
4.1 การวินิจฉัยสั่งการบางอยางไมถูกตอง ไมชัดเจน อาจมีสาเหตุมาจากการขาด
ขอมูลขาวสารการใชอารมณ ในการตัดสินใจ คำนึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม หรืออาจมีอิทธิพล
ภายนอกเขามาบีบบังคับ
4.2 การกำหนดนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการมีขอจำกัดดานทรัพยากร ดานการ
บริหาร
4.3 การบริหารจัดการภายในสวนราชการของเทศบาลตำบลพังโคน
ที่มี
ผูอำนวยการกองรับผิดชอบ มีป?ญหาการขาดความรู ความเขาใจในหลักการบริหาร และไมมีความกระตือรือรน
เพียงพอ
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จากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร และนโยบายการ
พั ฒ นาอำเภอพั งโคน เปนนโยบายที ่ เ กี ่ ย วของกั บ การแกไขป? ญ หาความยากจน การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
ประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลพังโคนไดกำหนดแนวทางพัฒนาเทศบาลที่สอดคลองกับนโยบายดังกลาว ตาม
สภาพป?ญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน เทศบาลตำบลพังโคนมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 6.66 ตาราง
กิโลเมตร มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนสรางบานเรือนอาศัยคอนขางหนาแนน กอใหเกิดป?ญหา ดังนี้
1.1 ถนน ทางเทา เทศบาลตำบลพังโคนไมสามารถดำเนินการใหเต็มพื้นที่ได และที่มีอยู
ไมไดมาตรฐานที่ดีพอ และบางสวนเปนถนนลูกรัง
1.2 ระบบระบายน้ ำ รางระบายน้ ำ ทอระบายน้ ำ เทศบาลตำบลพั ง โคนไมสามารถ
ดำเนินการไดเต็มพื้นที่ อีกทั้งยังไมมีระบบกำจัดน้ำเสีย
1.3 ระบบไฟฟTาสาธารณะ ที่เทศบาลตำบลพังโคนจัดบริการยังไมเต็มพื้นที่ โดยเฉพาะซอย
ตาง ๆ
1.4 ประชาชนบางสวนยังไมมีน้ำสะอาด หรือน้ำประปาใชในการอุปโภค บริโภค
1.5 ประชาชนบางสวนยังคงอยูในแหลงชุมชนแออัด แหลงเสื่อมโทรม
จากการวิเคราะหป?ญหาดังกลาว เทศบาลไดกำหนดแนวทางการพัฒนาและแกไขป?ญหา คือ
1. กอสรางถนน ทางเทา ใหเต็มพื้นที่และปรับปรุงสวนที่มีอยูใหไดมาตรฐาน
2. กอสรางปรับปรุง ระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทอระบายน้ำ ใหเต็มพื้นที่
รวมทั้งกอสรางระบบกำจัดน้ำเสีย
3. ขยายไฟฟTาสาธารณะ
4. จัดหาน้ำสะอาด น้ำประปาใหประชาชนใชในการอุปโภค บริโภค
5. การวางผังเมือง
2. ดานเศรษฐกิจ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน ประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้ง
คาขาย เกษตรกรรม รับจางทั่วไป รับราชการ สงผลใหเกิดป?ญหาดานเศรษฐกิจ ดังนี้
3.1 ประชาชนบางสวนมีรายไดนอยไมเพียงพอตอการครองชีพ
3.2 ประชาชนบางสวนไมมีอาชีพที่มั่นคง
3.3 ประชาชนไมมีทุนในการประกอบอาชีพ
3.4 ประชาชนขาดสถานที่ประกอบอาชีพ เชน ตองการคาขายแตไมมีสถานที่
รานคาเปนหลักแหลง ตองคาขายในสถานที่หามคาขาย
จากการวิเคราะหป?ญหาดังกลาว เทศบาลไดกำหนดแนวทางการพัฒนา และแกไขป?ญหา คือ
1. สงเสริมอาชีพ และเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
2. จัดหาแหลงเงินทุนใหประชาชน
3. จัดหาสถานที่ประกอบอาชีพใหแกประชาชน เชน ศูนยจำหนายสินคาชุมชน
3. ดานสังคม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคนเปนชุมชนที่ขยายตัวขึ้นจากการตั้งถิ่น
ฐานของประชาชนจากพื้นที่อื่น ประกอบกับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพังโคน มีลักษณะเปนเมื อง
เศรษฐกิจศูนยกลางการจำหนายสินคา มีประชาชนตางถิ่นเขามาใชบริการมากมาย และมีสถานศึกษา
หลายแหลง นิสิต นักศึกษา นักเรียน จำนวนมากเขามาศึกษาหาความรู สวนมากพักอาศัยในเขต
เทศบาลตำบลพั งโคน การอยู รวมกั นของคนหลายกลุ ม หลายหมู เหลา ที ่ มี ว ั ต ถุป ระสงคในการ
ดำรงชีวิตไมเหมือนกัน อาจจะกอใหเกิดป?ญหาทางดานสังคม ดังนี้
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3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน ไดรับภัยคุกคามจากยาเสพติด
3.2 ประชาชน เยาวชน ขาดสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือมีไมเพียงพอ อาจ
สงผลใหประชาชน เยาวชน มีป?ญหาดานสุขภาพ
3.3 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน อาจไดรับการแพรกระจายของโรคราย
เชนเอดส กามโรค เนื่องจากมีคนจำนวนมากมาอยูรวมกัน
3.4 เทศบาลไมสามารถสงเสริมอนามัยแมและเด็กไดอยางทั่วถึง
3.5 ชุมชนแออัด
จากการวิเคราะหป?ญหาดังกลาว เทศบาลไดกำหนดแนวทางการพัฒนาและแกไขป?ญหา คือ
1. ประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด
2. จัดหาสถานที่พักผอนหยอนใจใหประชาชน รวมทั้งสงเสริมใหออกกำลังกาย
เพื่อจะไดมีสุขภาพแข็งแรง
3. ปTองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ
4. สงเสริมอนามัยแมและเด็ก
5. การวางผังเมือง
4. ดานการเมืองการบริหาร เทศบาลตำบลพังโคน เปนเทศบาลที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาล เมื่อป6 พ.ศ.2542 ความไมพรอมดานบุคคลากร งบประมาณ และความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของพนักงานเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กอใหเกิดป?ญหา ดังนี้
4.1 ประชาชนขาดโอกาสในการมีสวนรวม ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
เทศบาลรวมทั้งตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลไดไมเต็มที่
4.2 ประชาชนไมไดรับความรูความเขาใจดานการปกครองทองถิ่นอยางเพียงพอ
4.3 บุคคลากรของเทศบาลตำบลพังโคนบางสวน ยังขาดความรูความเขาใจ ทักษะ
ในการปฏิบัติหนาที่ การใหบริการประชาชน
4.4 เทศบาลตำบลพังโคน ขาดวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย สำหรับใชในการปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะหป?ญหาดังกลาว เทศบาลไดกำหนดแนวทางการพัฒนาและแกไขป?ญหา
ดังนี้
1. สงเสริมใหประชาชนมีส วนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา รวมทั้งการ
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลไดอยางเต็มที่
2. ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจในดานการปกครองทองถิ่น
3. จัดใหบุคคลากรไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย สำหรับใชในการปฏิบัติงาน
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลพังโคนเปนที่รวมของประชาชน
หลายหมูเหลา ประกอบอาชีพหลากหลาย สงผลใหเกิดป?ญหา ดังนี้
5.1 ประชากรแฝงในเขตเทศบาล ทำใหเกิดป?ญหามลพิษเพิ่มขึ้น
5.2 ประชาชนยั งไมใหความรวมมื อในการกำจัด ขยะมู ล ฝอยตามระบบ ZEROWASTE ครบทุกชุมชน
จากการวิเคราะหป?ญหาดังกลาว เทศบาลไดกำหนดแนวทางพัฒนาดังนี้
1. สรางจิตสำนึกใหประชาชนไดอนุรักษฟ†‡นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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6. ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปLญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลพังโคนมีหลายเชื้อชาติ เชนเวียดนาม จีน ไทย ซึ่งแตละกลุ มมีจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
แตกตางกัน อาจจะกอใหเกิดป?ญหาทางดานดังนี้
6.1 กลุมเยาวชนไมใหความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป?ญญาทองถิ่น
6.2 การใหความสำคัญกับรูปแบบ มากกวาหลักการในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
ทองถิ่น
จากการวิเคราะหป?ญหาดังกลาว เทศบาลไดกำหนดแนวทางการพัฒนา และแกไขป?ญหา คือ
1) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
2) อนุรักษฟ†‡นฟูประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อรักษาสิ่งดีงามในอดีตและสราง
ความรักสามัคคี ความเอื้อเฟ†aอเผื่อแผแกผูคนในชุมชน
3) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนตระหนักและสืบสานกิจกรรมดานศาสนาและภูมิ
ป?ญญาอันดีงามของทองถิ่นสืบไปโดยการมีสวนรวม
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ส9วนที่ 4
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสู9การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร"

1

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน
ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง
ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง

2
3

4

5

6

7

ดาน

แผนงาน

บริการชุมชนและ แผนงานเคหะ
สังคม
และชุมชน

หน9วยงาน
หน9วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
กองชาง
กองคลัง

การเศรษฐกิจ

แผนงาน
กองชาง
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
บริการชุมชนและ แผนงาน
กองการศึกษา
สังคม
การศึกษา

กองคลัง

บริการชุมชนและ แผนงานสราง
สำนักปลัด
สังคม
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองการศึกษา

งบกลาง

แผนงานงบกลาง กองการศึกษา

กองคลัง

บริหารทั่วไป

แผนงาน
สำนักปลัด
บริหารงานทั่วไป

กองคลัง

บริหารทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

กองคลัง

สำนักปลัด

กองคลัง
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ที่
8

ยุทธศาสตร"

ยุทธศาสตรการวาง
แผนการสงเสริม
การลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ทองเที่ยว
9 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
10 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
11 ยุทธศาสตรการ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิป?ญญาทองถิ่น

ดาน
การเศรษฐกิจ

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย

หน9วยงาน
หน9วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
กองการศึกษา
กองคลัง

บริการชุมชนและ แผนงาน
สังคม
สาธารณสุข

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองคลัง

บริการชุมชนและ แผนงานเคหะ
สังคม
และชุมชน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองคลัง

บริการชุมชนและ แผนงานการ
สังคม
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษา

กองคลัง

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

แบบ ผ. 01

ป9 2561
ป9 2562
ป9 2563
ป9 2564
ป9 2565
รวม 5 ป9
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) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสร!างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2) ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาส&งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.1 แผนงานการศึกษา
๒.2 แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน
๒.3 แผนงานงบกลาง
รวม
3) ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารกิจการบ!านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
4) ยุทธศาสตรที่ 4 การวางแผนการส&งเสริมการ

17 4,014,540
7 7,180,000
24 11,194,540

13 1,574,900
9 3,951,000
22 5,525,900

29 5,049,960
63 51,440,250
92 56,490,210

15 7,918,600
39 37,519,800
54 45,438,400

1 2,000,000
1 2,120,000
2 4,120,000

75 20,558,000
119 102,211,050
194 122,769,050

4
8
5
17

10,731,000

4 6,350,000
7
896,925
5 3,376,000
16 10,622,925

5
10
5
20

13,341,000

4 6,250,000
7
830,000
5 3,376,000
16 10,456,000

4 6,250,000
7
830,000
5 3,376,000
16 10,456,000

21 33,450,000
39 5,286,925
25 16,870,000
85 55,606,925

8
971,000
2
413,000
10 1,384,000

6
750,000
3 3,425,000
9 4,175,000

7
800,000
8 22,432,000
15 23,232,000

8 1,569,000
1
180,000
9 1,749,000

6
1
7

500,000
180,000
680,000

35 4,590,000
15 26,630,000
50 31,220,000

2
2

2
2

600,000
600,000

11
11

6,350,000
1,015,000
3,366,000

8,250,000
1,715,000
3,376,000

ลงทุนพาณิชยกรรมและการท&องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการพาณิชย9
รวม

1
1

300,000
300,000

3
3

460,600
460,600

3 6,600,000
3 6,600,000

600,000
600,000

8,560,600
8,560,600

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

แบบ ผ. 01

ป9 2561
ป9 2562
ป9 2563
ป9 2564
ป9 2565
รวม 5 ป9
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
11
589,000
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1
20,000
5.3 แผนงานการเกษตร
รวม
12
609,000
6) ยุทธศาสตรที่ 6 การส&งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิป<ญญาท!องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
11 3,260,000
รวม
11 3,260,000
รวมทั้งสิ้น
75 27,478,540

11
589,000
2 2,420,000
13 3,009,000

15 9,504,000
8 218,870,000
1
50,000
24 228,424,000

10 1,630,000
10 1,630,000
73 25,423,425

14 4,280,000
14 4,280,000
168 332,367,210

11
2
1
14

589,000
20,000
50,000
609,000

11
589,000
3 11,653,000
1
50,000
14 12,242,000

59 11,860,000
16 232,983,000
3
150,000
75 244,843,000

13 1,880,000
13 1,880,000
108 60,732,400

13 1,880,000
13 1,880,000
54 29,978,000

61 12,930,000
61 12,930,000
476 475,929,575

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงภูมิทัศนหนอง
สิม หมูที่ 8

วัตถุประสงค8

เพื่อสรางสถานที่พักผอน
หยอนใจประจําชุมชน

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศนจํานวน
1 แหง

2 จัดซื้อที่ดินเพื่อขยาย
เพื่อสรางสถานที่พักผอน จัดซื้อที่ดิน จํานวน 1
พื้นที่สวนสาธารณะ หมูที่ หยอนใจประจําชุมชน
แปลง
1
3 ถมที่ดินเพื่อขยายพื้นที่
สวนสาธารณะ หมูที่ 1

เพื่อสรางสถานที่พักผอน
หยอนใจประจําชุมชน

ถมที่ดิน จํานวน 1 แปลง

2561
(บาท)
-

2,000,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

-

-

-

-

-

3,500,000

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ
จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ
จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

4 กอสรางสวนสาธารณะ
(สวนขยาย) หมูที่ 1

เพื่อสรางสถานที่พักผอน กอสรางสวนสาธารณะ
หยอนใจประจําชุมชน
จํานวน 1 แหง

5 กอสรางลูป<=นจักรยาน
สวนสาธารณะดอนไฮ

เพื่อสรางสถานที่ออก
กอสรางลูป<=นจักรยาน
กําลังกายใหกับประชาชน จํานวน 1 แหง

-

-

-

6 ขยายทางคอนกรีตรอบ
คลองสวยน้ําใส

เพื่อสรางสถานที่พักผอน ขยายทางคอนกรีต
หยอนใจประจําชุมชน
จํานวน 1 แหง

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
2,000,000 จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ
1,000,000
จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่ออก
ประโยชน
กําลังกาย
500,000
จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะดอนไฮ
หมูที่ ๙

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนรอบเมือง 1 หมู 1

เพื่อสรางสถานที่พักผอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
หยอนใจประจําชุมชน
สระน้าํ และรอบ
สวนสาธารณะ จํานวน
1 แหง
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
ใชงานไดอยางทั่วถึง
295 เมตร

9 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนจิตตา หมู 1

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

10 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนศรีไทยอุทิศ 1 หมู 1 ใชงานไดอยางทั่วถึง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

-

-

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

-

38,700

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

34,240

-

126,260

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใชงาน
รอยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใชงาน

กองชาง

ประชาชนมีไฟฟDาใช
งานทุกครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟDาใช
งานทุกครัวเรือน

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง
กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
53,500

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

11 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนศรีไทยอุทิศ 2 หมู 1 ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
125 เมตร

12 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนจําปาพัฒนา 1 หมู
9
13 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 1 - ทาง
ไปบานดอนตาล หมู 9
14 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย
1 หมู 9
15 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเทศบาล 1 หมู 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
250 เมตร

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
320 เมตร

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

34,240

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
400 เมตร

-

-

107,500

-

171,200

-

137,600

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85,600
-

2565
(บาท)
-

16 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนเทศบาล 2 หมู 9 ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
200 เมตร

17 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนเทศบาล 3 หมู 9 ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

-

-

34,240

-

-

18 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเทศบาล 3 ซอย 1
หมู 9
19 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเหมะธุลิน 4 หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
200 เมตร

-

86,000

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

-

38,700

-

-

-

20 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเดชภูมี หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
95 เมตร

-

-

40,660

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใชงาน
รอยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใชงาน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมีไฟฟDาใช
งานทุกครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟDาใช
งานทุกครัวเรือน

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง
กองชาง
กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
17,120

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

21 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา 2 หมู 8 ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
40 เมตร

22 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนคุณอนันต หมู 8
(ชวง1)
23 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนคุณอนันต หมู 8
(ชวง2)
24 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 2
หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
40 เมตร

17,120

-

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
40 เมตร

17,120

-

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
300 เมตร

128,400

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

25 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 3
หมู 8
26 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนบุตรชาติ หมู 9
27 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนประชารวมใจ 1
และ 2 หมูที่ 1 (ชุมชน
บานใหม)
28 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนกิมพัฒนา ชวงที่ 2
หมูที่ 1 (ชุมชนบานใหม)

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
128,400

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
300 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
500 เมตร

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
200 เมตร

-

86,000

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
100 เมตร

-

43,000

215,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง
กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

29 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุระวิภา หมูที่ 9
(ชุมชนศรีจําปา 1)
30 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนแพงพัฒนา หมูที่ 8
(ชุมชนหนองสิม)
31 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล ๔ หมูที่ ๙
32 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนคําลือฤทธิ์ (พูล
สวัสดิ์) หมูที่ ๘

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
580 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
300 เมตร

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
๑๐๕ เมตร
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา ๙๕
เมตร

-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
249,400
-

129,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

45,000

-

-

-

42,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

33 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล ๑๐ หมูที่
๙
34 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
รอบสวนสาธารณะดอน
ไฮ หมูที่ ๙
35 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 6 หมูที่ ๙

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
176 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
๑,๕๐๐ เมตร
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
170 เมตร
36 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 7 หมูที่ ๙ ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
170 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
79,200
-

2565
(บาท)
-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

85,000

-

-

-

-

85,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65,000
-

37 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา8 หมูที่
8
38 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา9 หมูที่
8
39 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนรอบเมือง 1 หมู 1

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
130 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
130 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
ขยายเขตประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ระยะทาง 295 เมตร

40 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนทอไหม ซอย 1
หมู 1
41 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนทอไหม ซอย 2
หมู 1

ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 180 เมตร

-

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 150 เมตร

-

-

-

200,600

2565
(บาท)
-

-

65,000

-

-

-

-

-

-

-

-

122,400

-

102,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

42 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนศรีไทยอุทิศ หมู 1
43 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนศรีไทยอุทิศ 1 หมู
1
44 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนจําปาพัฒนา หมู 9
45 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนจําปาพัฒนา 1 หมู
9
46 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล 1 หมู
9

วัตถุประสงค8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 40 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 120 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27,200
-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

81,600

-

-

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 470 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 250 เมตร

-

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

-

-

319,600

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

204,000

170,000

-

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
217,600

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

47 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล 1 - ทาง
ไปบานดอนตาล หมู 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 320 เมตร

48 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเทศบาล 1 หมู 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 400 เมตร

-

-

-

272,000

-

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 200 เมตร

-

-

-

136,000

-

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 140 เมตร

-

-

-

95,200

-

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 240 เมตร

-

-

-

163,200

-

49 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเทศบาล 2 หมู 9
50 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเทศบาล 3 หมู 9
51 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเทศบาล 3 ซอย 1
หมู 9

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54,400
-

52 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเหมะธุลิน 4 หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 80 เมตร

53 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา 3 หมู
8
54 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเดชภูมี หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 400 เมตร

272,000

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 95 เมตร

64,600

-

-

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 150 เมตร

102,000

-

-

55 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา 2 หมู
8
56 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนคุณอนันต หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 200 เมตร

-

-

136,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

57 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย
2 หมู 8
58 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย
3 หมู 8
59 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนประชารวมใจ หมูที่
1 (ชุมชนบานใหม)
60 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนรอบเมือง 5 หมูที่
1 (ชุมชนเจาปูPทองแดง)
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
204,000

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 175 เมตร

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 500 เมตร

-

204,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

119,000

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

340,000

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

61 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนแพงพัฒนา หมูที่ 8
(ชุมชนหนองสิม)
62 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนจิตตา หมูที่ 1
(ชุมชนบานใหม)
63 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล ๔ หมูที่
๙
64 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนรอบเมือง ๖ หมูที่ ๑
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 80 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
๑๐๓ เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
๒๕๐ เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
204,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

54,400

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๗๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๗๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

65 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล ๗ หมูที่
๙
66 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล ๑๐ หมู
ที่ ๙
67 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล 6 หมูที่
๙
68 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนรอบเมือง5 หมู1
(ชวงที่ 2)
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เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
๑๗๐ เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
176 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
170 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
250 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๒๐,๐๐๐
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๒๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๒๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๗๕,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

69 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา ๘ หมูที่
๘
70 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา ๔ ซอย
๒ หมูที่ ๘
71 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนมูลธิสาร หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

72 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเหมะธุลิน 5 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
๑๓0 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
160 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
442 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
240 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๙๑,๐๐๐
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๑๒,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๖๘,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ปูผิวแอสฟ<ลทติกคอนกรีต
489,000
คอนกรีต ถนนทางเดิน
วิ่งในการออกกําลังกายที่
กวาง 3.20 เมตร ความ
ภายในสวนสาธารณะ
สะดวกและปลอดภัย
ยาว 454.00 เมตร หนา
(หลวงปูPคํา ยสกุลปุตโต)
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
ชวงที่ 1 หมูที่ 9
นอยกวา 1,452.80 ตร.ม.
เสริ
ม
ผิ
ว
จราจรแอสฟ<
ล
ทติ
ก
เพื
อ
่
ใหประชาชนมี
ท
างเดิ
น
ปูผิวแอสฟ<ลทติกคอนกรีต
70,000
74
คอนกรีต ถนนทางเดิน
วิ่งในการออกกําลังกายที่
กวาง 2.20 เมตร ความ
ภายในสวนสาธารณะ
สะดวกและปลอดภัย
ยาว 84.00 เมตร หนา
(หลวงปูPคํา ยสกุลปุตโต)
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
ชวงที่ 2 หมูที่ 9
นอยกวา 184.80 ตร.ม.
202,000
75 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลทติก เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน ปูผิวแอสฟ<ลทติกคอนกรีต
คอนกรีต ถนนทางเดิน
วิ่งในการออกกําลังกายที่
กวาง 2.00 เมตร ความ
ภายในสวนสาธารณะ (ขาง สะดวกและปลอดภัย
ยาว 300.00 เมตร หนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคน
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
พณิชยการ) หมูที่ 1
นอยกวา 600.00 ตร.ม.
รวม
4,014,540 1,574,900 5,049,960 7,918,600 2,000,000
75 โครงการ

73 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลทติก เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การออกกําลัง
กาย
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การออกกําลัง
กาย
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การออกกําลัง
กาย

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายได
อยางสะดวก
และปลอดภัย
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายได
อยางสะดวก
และปลอดภัย
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายได
อยางสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 8.00 ม. ยาว
ติกคอนกรีต ถนนประชา คมนาคมสัญจรที่สะดวก 140.00 ม. หนา 0.05
อุทิศ หมูที่ 1
และปลอดภัย
ม.

2561
(บาท)
409,000

2 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ติกคอนกรีต ถนนประชา คมนาคมสัญจรที่สะดวก 60.00 ม. หนา 0.15 ม.
อุทิศ หมูที่ 1
และปลอดภัย

-

3 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง หนา 0.05 ม.
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ถนนราษฎรสามัคคี หมูที่ และปลอดภัย
8

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

420,000

-

-

450,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไดอยางสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 260.00 ม. หนา 0.05
ถนนเหมะธุลิน 1 หมูที่ 8 และปลอดภัย
ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
543,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

5 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม. หนา 0.05
ถนนเหมะธุลิน 2 หมูที่ 8 และปลอดภัย
ม.

-

-

350,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

6 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 180.00 ม. หนา 0.05
ถนนเหมะธุลิน 3 หมูที่ 8 และปลอดภัย
ม.

-

-

325,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 90.00 ม. หนา 0.05 ม.
ถนนเหมะธุลิน 4 หมูที่ 8 และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
296,000
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

8 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม. หนา 0.05
ถนนเหมะธุลิน 5 หมูที่ 8 และปลอดภัย
ม.

-

-

430,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

9 กอสรางเสริมผิวจราจร

-

-

805,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต ถนน คมนาคมสัญจรที่สะดวก 460.00 ม. หนา 0.05
นาเหมือง-ถนนคุณอนันท และปลอดภัย
ม.
หมูที่ 8

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 1,190.00 ม. หนา
ถนนสามัคคีธรรม หมูที่ 8 และปลอดภัย
0.05 ม. และพิ้นที่ 2
ขางทางชวงตลาดสด
พื้นที่รวมไมนอยกวา
6,160.00 ตร.ม.
11 กอสรางเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
ถนนรอบเมือง หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.40 - 7.80 ม.
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ยาว 1,250.00 ม.
และปลอดภัย
หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่รวมไมนอยกวา
9,250.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

3,387,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
2,120,000 จํานวน

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

12 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง
ติกคอนกรีตถนน
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
สุขาภิบาล ๒ (ชวง
และปลอดภัย
ระหวางถนนพังโคน
พัฒนา กับถนนเลิงพัฒนา
๔) หมูที่ ๘

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวหนาไมนอยกวา
๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
กวา 4.00 x 95.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๓๘๐ ตร.ม.

13 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวขนาดไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0x92.0x0.05ม.
พัฒนา ๑หมูที่ ๘
และปลอดภัย
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๔๖๐ ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
133,000
-

-

161,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวขนาดไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0x112.0x0.05ม.
พัฒนา ๒หมูที่ ๘
และปลอดภัย
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๔๖๐ ตร.ม.
15 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนา ๔/๒หมูที่ ๘
และปลอดภัย
กวา 4.00 x 190.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๗๖๐ ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
196,000
-

-

266,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

16 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง
ติกคอนกรีตถนนพังโคน คมนาคมสัญจรที่สะดวก
พัฒนา (ชวงระหวางถนน และปลอดภัย
เลิงพัฒนา กับถนนไป
หนองญาปลอง) หมูที่ ๘

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวหนาไมนอยกวา
๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
กวา 4.00 x 440.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๗๖๐ ตร.ม.

17 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนขางราน คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
สินทวีชัยหมูที่ ๘
และปลอดภัย
กวา 4.00 x 170.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๖๘๐ ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
616,000
-

-

238,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนา ๖หมูที่ ๘
และปลอดภัย
กวา 4.00 x 230.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๙๒๐ ตร.ม.
19 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนจําปา คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนาหมูที่ ๙
และปลอดภัย
กวา 4.00 x 480.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๙๒๐ ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
322,000
-

-

672,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

20 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง
ติกคอนกรีตถนนสุระวิภา คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ชวงที่ ๑(หนาโรงเรียน และปลอดภัย
อนุบาลปRยะธิดา) หมูที่ ๙

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวหนาไมนอยกวา
๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
กวา 4.00 x 275.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๑๐๐ ตร.ม.

21 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวแอสฟ3ลทติกคอ
ติกคอนกรีต ถนนชาตรี คมนาคมสัญจรที่สะดวก นกรีตขนาดไมนอยกวา
หมูที่ ๑
และปลอดภัย
4.๐ x ๒92 x๐.๐๕ ม.
หรือพืนที่รวมไมนอยกวา
1168ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
385,000
-

-

400,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวแอสฟ3ลทติกคอ
ติกคอนกรีต ซอยชาตรี ๑ คมนาคมสัญจรที่สะดวก นกรีตขนาดไมนอยกวา
หมูที่ ๑
และปลอดภัย
๕.๐x 88 x๐.๐๕ ม.
หรือพืนที่รวมไมนอยกวา
440ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด
23 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวแอสฟ3ลทติกคอ
ติกคอนกรีต ซอยชาตรี ๒ คมนาคมสัญจรที่สะดวก นกรีตขนาดไมนอยกวา
หมูที่ ๑
และปลอดภัย
๕.๐x ๙8 x๐.๐๕ ม.
หรือพืนที่รวมไมนอยกวา
490ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
155,000
-

-

172,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวขนาดไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนคุณ
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0x157x0.05 ม.
อนันต ๔ หมูที่ ๘
และปลอดภัย
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
785 ตร.ม.
25 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวขนาดไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0x100.0x0.05
พัฒนา 5หมูที่ ๘
และปลอดภัย
ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
500 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
275,000
-

-

175,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนา ๔ ถึงถนนสามัคคี และปลอดภัย
กวา 4.00 x 1,000.00
ธรรม หมูที่ ๘
เมตร หรือพืน้ ที่ไมนอย
กวา 4000 ตร.ม.
27 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนทอไหม คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนา หมูที่1
และปลอดภัย
กวา 5.00 x 745.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 3725 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,400,000
-

-

1,307,250

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

28 กอสรางขยายผิวจราจร
คสล. 2 ขางทาง ถนน
รจนา หมูที่ 1

วัตถุประสงค7

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายผิวจราจร คสล. 2
ขางทาง หนา 0.15 เมตร
กวางตามรายละเอียด
ประกอบแบบ พื้นที่ไม
นอยกวา 1,405.00
ตารางเมตร

29 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
เลิงพัฒนา 4 - ถนน
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 340.00 ม. หนา 0.15
และปลอดภัย
ม.
สามัคคีธรรม หมูที่ 8
30 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
เหมะธุลิน 4 หมูที่ 8
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 169.00 ม. หนา 0.15
และปลอดภัย
ม.

2561
(บาท)
-

951,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,050,000
-

-

710,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
จิราภรณ หมูที่ 8
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 86.00 ม. หนา 0.15 ม.
และปลอดภัย
32 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
ปานทิพย หมู 8
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 140.00 ม. หนา 0.15
และปลอดภัย
ม.
33 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
คําลือฤทธิ์ (ถนนพูลสวัสดิ์ คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม. หนา 0.15
2) หมูที่ 8
และปลอดภัย
ม.
34 กอสรางขยายผิวจราจร
คสล.2 ขางทาง ถนน
สามัคคีธรรม หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีทาง กวางขางละ 1.50 ม.
คมนาคมสัญจรที่สะดวก หนา 0.15 ม.
และปลอดภัย

2561
(บาท)
308,000

-

729,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

457,000

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

2,260,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.00 ม. ยาว
ภาคภูมิ 1 ชวงที่ 1
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 160.00 ม. หนา 0.15
หมูที่ 9
และปลอดภัย
ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
669,000
-

2565
(บาท)
-

36 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
จําปาพัฒนา 1 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก 40.00 ม. หนา 0.15 ม.
และปลอดภัย

-

-

-

500,000

-

37 กอสรางถนน คสล. รอบ เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 3.00 ม. ยาว
สระน้ําสวนสาธารณะ
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 447.00 ม. หนา 0.15
ดอนไฮ หมูที่ 9
และปลอดภัย
ม.

-

-

-

1,012,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

38 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางสวนสาธารณะ
หลวงปูXคําฯ - สระน้ําดอน
ไฮ หมูที่ 9
39 กอสรางถนนลูกรังรอบ
สวนสาธารณะดอนไฮ
หมูที่ 9

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 282.00 ม. หนา 0.15
และปลอดภัย
ม.
เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 911.00 ม. หนา 0.20
และปลอดภัย
ม.

40 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ภาคภูมิ ชวง 2 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก 96.00 ม.
และปลอดภัย

2561
(บาท)
1,063,000

333,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

268,800

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ภาคภูมิ 2 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม.
และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
560,000

-

2565
(บาท)
-

42 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ภาคภูมิ 3 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

560,000

43 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
สุระวิภา หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 500.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

1,700,000

-

-

44 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
สุขาภิบาล 4 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 150.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

500,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.00 ม. ยาว
สุขาภิบาล 10 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก 175.00 ม.
และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
585,000
-

2565
(บาท)
-

46 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
เทศบาล 1 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 390.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

-

880,000

-

47 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
เทศบาล 2 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

-

448,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
เลิงพัฒนา๔ ซอย ๓ หมูที่ คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๗๐x๐.๑๕
๘
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด
49 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
แกวอุทิศหมูที่ ๘
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๔๐x๐.๑๕
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด
50 กอสรางถนนคสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
เลิงพัฒนา ๘ หมูที่ ๘
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๔๐x๐.๑๕
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
408,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

336,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

336,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

51 กอสรางถนนคสล. ถนน
เลิงพัฒนา ๗ หมูที่ ๘

52 กอสรางถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล ๖ หมูที่ ๙

53 กอสรางถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล ๗ หมูที่ ๙

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา 5.๐x๑๗9x๐.๑๕
และปลอดภัย
ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
895 ตร.ม.
เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๙๐x๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย
ตามแบบเทศบาลกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๖๕x๐.๑๕
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
520,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

220,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

400,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

54 กอสรางถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล ๙ หมูที่ ๙

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๓๐x๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย
ตามแบบเทศบาลกําหนด

55 กอสรางถนน คสล. รอบ เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
สวน สาธารณะดอนไฮ คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๕.๐x๘๘๕x๐.๑๕
(ชวงที่ ๒) หมูที่ ๙
และปลอดภัย
ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
4,425 ตร.ม.
56 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางถนน คสล.
เทศบาล๓ ซอย ๑ หมูที่ ๙ คมนาคมสัญจรที่สะดวก ขนาดไมนอยกวา
และปลอดภัย
5.0x130.0x0.05 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
650 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

2,655,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

365,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

57 กอสรางถนน คสล. ถนน
จําปาลา ๓ หมูที่ ๑
(ตั้งแตหวยถึงบอกําจัด
ขยะเทศบาล) (กิจการ
นอกเขตเทศบาล)
58 กอสรางถนน คสล. ถนน
จําปาลา ๓ หมูที่ ๑
(ตั้งแตบอกําจัดขยะ
เทศบาลถึงถนนเขาบาน
ฝ3[งแดง)(กิจการนอกเขต
เทศบาล)

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๕.๐x 390.0 x
และปลอดภัย
๐.๑๕ ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๕.๐x 645.0 x
และปลอดภัย
๐.๑๕ ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,300,000
-

2565
(บาท)
-

2,500,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

59 กอสรางถนนดินซีเมนต เพื่อใหประชาชนมีทาง
ปรับปรุงคุณภาพดวยยาง คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ธรรมชาติ ถนนสุระวิภา และปลอดภัย
หมูที่8

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ถนนดินซีเมนต ขนาดไม
นอยกวา
5.0x564.0x0.20 ม.
หรือ พื้นที่ไมนอยกวา
2,820 ตร.ม.
60 กอสรางถนนดินซีเมนต เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนนดินซีเมนต ขนาดไม
ปรับปรุงคุณภาพดวยยาง คมนาคมสัญจรที่สะดวก นอยกวา 5.๐x885.0x
ธรรมชาติ ถนนรอบ
และปลอดภัย
๐.20 ม. หรือพื้นที่ไม
สวนสาธารณะดอนไฮ
นอยกวา4425 ตร.ม.
หมู9

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
-

-

1,400,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

61 กอสรางถนน คสล.ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง
พลศรีลา(ชวงตั้งแต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
อาคารไฟฟ\านาเหมืองถึง และปลอดภัย
ถนนเลิงพัฒนา 4) หมูที่8

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.ขนาดไมนอย
กวา 5.0x309x0.15
ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1545 ตร.ม.

62 กอสรางถนน คสล ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
รอบเมือง ๕ หมูที่ ๑
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๕.๐x๑๗๕x๐.๑๕
(ชวงที่ ๒)
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด
63 กอสรางถนน คสล ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
เลิงพัฒนา ๔ ซอย ๒ หมู คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๖๐x๐.๑๕
ที่ ๘
และปลอดภัย
ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๖๔๐ ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
870,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

500,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

360,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 กอสรางถนนลูกรัง ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนนลูกรังขนาดไมนอย
มูลธิสาร หมูที่ 1 (ชุมชน คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา 4.0 x 442.0 x
บานใหม - หนองสระพัง) และปลอดภัย
1.50 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1,768 ตร.ม
65 กอสรางฟุตบาท ถนนพัง เพื่อใหประชาชนมีทาง
โคนพัฒนา หมูที่ 8 (ชวง คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ที่ 1) ตั้งแตทางหลวงไป และปลอดภัย
อ.วาริชภูมิ - ถนนเผือก
อุทิศ (ทิศใต)

ฟุตบาททางเทาขนาด
ขางละไมนอยกวา 1.0 x
480.0 x 0.15 เมตร
สองขางทาง หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 960 ตร.ม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

-

530,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

66 กอสรางฟุตบาท ถนนพัง เพื่อใหประชาชนมีทาง ฟุตบาททางเทาขนาด
โคนพัฒนา หมูที่ 1
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ขางละไมนอยกวา 1.0 x
ตั้งแตทางหลวงไป อ.
และปลอดภัย
660.0 x 0.15 เมตร
วาริชภูมิ - ถนนรอบเมือง
สองขางทาง หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1,320 ตร.ม
67 กอสรางถนนคสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
มูลธิสาร หมูที่ 1 (ชุมชน คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา 5.0 x 442.0 x
บานใหม- หนองสระพัง) และปลอดภัย
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,210 ตร.ม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
730,000
-

-

1,300,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

68 ขนายผิวจราจรหลังทอ
เหลี่ยม คสล. ถนน
สุขาภิบาล 1 - ถนนกมล
อุทิศ) หมูที่ 9 (หลังราน
เจิญยนต)
69 กอสรางถนน คสล.
พรอมทอและบอพัก
คสล. ถนนอิดพัฒนา 4
หมูที่ 1
70 กอสรางถนน คสล.
พรอมทอและบอพัก
คสล. ถนนอิดพัฒนา 5
หมูที่ 1

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ขยายถนน คสล. ขนาด
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ขางละ 1.0 x 12.0 x
และปลอดภัย
0.15 เมตร สองขางทาง
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
24 ตร.ม
เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 160.00 ม. หนา 0.15
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ม.
ทวมขัง
เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 82.00 ม. หนา 0.15 ม.
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

929,000

-

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

-

601,000

-

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

71 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชนมีทาง
พรอมทอระบายน้ํา ถนน คมนาคมสัญจรที่สะดวก
รอบเมือง 2 หมูที่ 1
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง
72 กอสรางทอและบอพัก เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน
คสล. ถนนจําปาลา 3
เขตเทศบาล
หมูที่ 1
73 กอสรางทอและบอพัก
คสล. พรอมงานขยายผิว
จราจร คสล. ถนนทอไหม
(ชวงที่ 1) หมูที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 5.00 ม. ยาว
248.00 ม. หนา 0.15
ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,050,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

ทอและบอพัก คสล. Ø
0.60 ม. ความยาวรวม
660 เมตร

-

-

-

2,400,000

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

ทอและบอพัก คสล. ø 0.60 ม.
พรอมขยายผิวจราจร กวางขาง
ละ 1.50 ม. ยาวรวม 734.00
ม. หนา 0.15 ม.

-

-

-

2,802,000

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,639,000
-

2565
(บาท)
-

74 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนรอบเมือง 5
ชวงที่ 1 หมูที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
584.00 ม.

75 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนรอบเมือง 5
ชวงที่ 2 หมูที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
560.00 ม.

-

-

-

1,860,000

76 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนรอบเมือง 5
ชวงที่ 3 หมูที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
380.00 ม.

-

-

-

1,197,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

77 กอสรางทอหรือราง
ระบายน้ํา คสล. ถนน
เลิงพัฒนา 5 หมูที่ 8

วัตถุประสงค7

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
200.00 ม.

78 กอสรางทอพรอมบอพัก คสล. เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน
หรือรางระบายน้ํา คสล.
เขตเทศบาล
ถนนสามัคคีธรรม-ถนนนา
เหมือง (ถนนหนองสิม) หมูที่
8

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ทอพรอมบอพัก ø 0.60 ม.
ยาวรวม 2 ขางทาง 733.00
ม. งานรางระบายน้ํา กวาง
0.50 ม. ยาว 185.00 ม.

79 กอสรางทอและรางระบาย เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
น้ํา คสล. ถนนนาเหมือง- เขตเทศบาล
600.00 ม.
หนองหญาปลอง ชวงที่ 2
ดานขวาทาง หมูที่ 8

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

-

-

1,850,000

-

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

-

-

3,000,000

-

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

80 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนเหมะธุลิน 1
- ถนนหนองสิม (ขางทาง
เดียว) หมูที่ 8
81 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนเหมะธุลิน 3
หมูที่ 8
82 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนเหมะธุลิน 4
หมูที่ 8
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เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 1 ขางทาง
เขตเทศบาล
520.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
752,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
360.00 ม.

-

-

-

1,008,000

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
200.00 ม.

-

-

-

560,000

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

83 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนเหมะธุลิน 5
หมูที่ 8

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
400.00 ม.

84 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.

เพื่อใหประชาชนมีทาง ขนาด 1.80 x 1.80 ม.
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ผิวจราจรกวาง 8.00 ม.
และปลอดภัย

ขามลําหวยคําโพธิ์นอย
ชวงถนนศรีสุข 2 กับถนน
หนองสิม หมูที่ 8

85 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ถนนกมลอุทิศ 1 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก 100.00 ม.
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,372,000
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

900,000

-

-

-

-

300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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86 กอสรางรางระบายน้ําค เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน
สล. ถนนนาเหมืองเขตเทศบาล
หนองหญาปลอง (ชวง
ระหวางถนนนอพลซาถนนสามัคคีธรรม) หมูที่
8

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ขนาด
0.70x0.75 ม. ยาวไม
นอยกวา 240 เมตร
และบอพักรวมฝา คสล.
1 บอ

87 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อใหประชาชนมีทาง
กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ถนนพังโคนพัฒนาชวง คมนาคมสัญจรที่สะดวก พรอมชองลงทําความ
หลังหมูบานเจริญยนต - และปลอดภัย
สะอาดและฝาปRด คสล.
ถนนไปบานหนองหญา
หนา 0.12 เมตร ความ
ปลอง หมูที่ 8
ยาวรวม 340.00 เมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,135,000
-

-

-

1,750,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

88 กอสรางถนน คสล.
พรอมทอและบอพัก
คสล. ถนนทอไหมพัฒนา
2 หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

กอสรางถนน คสล.
ขนาดไมนอยกวา ๕.๐x
๑๕๙ x๐.๑๕ ม. พรอม
วางทอและบอพัก คสล.
ตามแบบเทศบาลกําหนด

89 กอสรางถนน คสล. ถนน
ทอไหมพัฒนา (ชวงที่ ๓)
หมูที่ ๑ พรอมวางทอ
และบอพัก คสล.(ขาง
รานหอมแจงหมูกะทะ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

กอสรางถนน คสล.
ขนาดไมนอยกวา ๕.๐x
๖๒ x๐.๑๕ ม. พรอม
วางทอและบอพัก คสล.
ตามแบบเทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
-

-

315,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

90 กอสรางทอและบอพัก
คสล. พรอมขยายผิว
จราจร คสล. ถนนจําปา
ลา ๓ (ฝ3[งขวา) หมูที่ ๑
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เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วางทอ คสล.f ๐.๖๐ ม.
และบอพักคสล. พรอม
ขยายถนน คสล. กวาง
ไมนอยกวา ๑.๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด
91 กอสรางทอและบอพัก เพื่อใหประชาชนมีทาง วางทอ คสล.f ๐.๖๐ ม.
คสล. พรอมขยายผิว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก และบอพักคสล. พรอม
จราจร คสล. ถนนจําปา และป\องกันป3ญหาน้ํา
ขยายถนน คสล. กวาง
ลา ๓ (ฝ3[งซาย) หมูที่ ๑ ทวมขัง
ไมนอยกวา ๑.๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000
-

-

1,200,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

92 ขยายผิวจราจร คสล.
ถนนทอไหม (ชวงที่ ๑)
หมูที่ ๑สองขางทาง
พรอมวางทอและบอพัก
คสล.
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เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางสวนขยายถนน
คสล. สอง ขางทาง
ขยายขางละไมนอยกวา
๑.๕๐x ๓๖๓ x๐.๑๕ ม.
พรอมวางทอและบอพัก
คสล. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

93 กอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน รางระบายน้ําคสลฺ กวาง
คสล.สองขางทาง ถนน เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี ๕.๐ ม. พรอมบอพัก
หนองสิม (ถนนนาเหมือง ประสิทธิภาพ
คสล. ความยาวรวมไม
- เหมะธุลิน 1) หมูที่ ๘
นอยกวา๒๗๘ ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,802,000
-

-

1,100,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

94 ปรับปรุงทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน รื้อทอและบอพัก คสล.
คสล. ซอยสนธยา 1 หมู เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี เดิม แลววางทอ คสล.
ที่ 1 สองขางทาง
ประสิทธิภาพ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวมสอง
ขางทางไมนอยกวา 173
เมตร
95 ปรับปรุงทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน รื้อทอและบอพัก คสล.
คสล. ซอยสนธยา 3 หมู เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี เดิม แลววางทอ คสล.
ที่ 1 สองขางทาง
ประสิทธิภาพ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวมสอง
ขางทางไมนอยกวา 133
เมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000
-

-

130,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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96 กอสรางทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน
พรอมบอพัก คสล. ถนน เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี
จิระพัฒนา หมูที่ 9 (แยก ประสิทธิภาพ
วัดปXาศรีจําปาชนบท ถนนพังโคน-บึงกาฬ )

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาว 420
เมตร (ขวาทาง)

97 กอสรางทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน ทอระบายน้ํา คสล.
ถนนสุขาภิบาล 1 หมูที่ เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี ขนาดเสนผานศูนยกลาง
9 (ชวงถนนสุขาภิบาล 4 ประสิทธิภาพ
0.40 เมตร พรอมบอ
- สุขาภิบาล 7)
พัก ความยาวรวมสอง
ขางทางไมนอยกวา 520
เมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,800,000
-

-

2,340,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

98 ปรับปรุงภูมิทัศนและ
ปรับปรุงผิวพื้นฟุตบาท
ถนนนิตโย 2 ขางทาง
หมูที่ 1, 8, 9

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ปรับปรุงภูมิทัศนสองขาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ทาง ความยาวรวม
และปลอดภัย
7,500เมตร

99 กอสรางกําแพงกันดิน
เพื่อป\องกันการพังทลาย กอสรางกําแพงกันดิน
ถนนศรีไทยอุทิศ 2 หมูที่ ของดิน
ความยาว 112 เมตร
1

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
-

818,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ปริมาณที่ลดลง สามารถป\องกัน
ของดินที่พังทลาย การพังทลายของ

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ดินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

100 กอสรางสี่แยกไฟแดงถนน เพื่อใหประชาชนมีการ

เผือกอุทิศ หมู ๘ และ ๙ คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ตัดกับ ถนนนิตโย
และปลอดภัย
พรอมติดตั้งป\ายเตือน
และสัญญาณไฟจราจร
ตางๆ
101 ขุดลอกลําหวยคําโพธิ์ หมูที่ เพื่อป\องกันและแกไข
1
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางสี่แยกไฟแดงจํานวน
๑ แหงพรอมติดตั้งป\ายและ
สัญญาณไฟจราจรตางๆ ตาม
แบบเทศบาลกําหนด

ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
360.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 1,800.oo
ลูกบาศกเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

อัตราการเกิด สามารถลดการ
อุบัติเหตุที่ลดลง เกิดอุบัติเหตุได

กองชาง

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

อยางมี
ประสิทธิภาพ

-

86,000

-

-

-

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป\องกันและแกไข
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
660.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 3,300.oo
ลูกบาศกเมตร

103 ขุดลอกลําหวยเสียว หมูที่ 1 เพื่อป\องกันและแกไข
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
2,060.00 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไมนอยกวา 10,300.oo
ลูกบาศกเมตร

102 ขุดลอกลําหวยคําโพธิ์นอย
หมูที่ 1

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
149,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

-

383,000

-

-

-

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

104 ขุดลอกลําหวยใต หมูที่ 1

105 ขุดลอกลําหวยแก หมูที่ 9

วัตถุประสงค7

เพื่อป\องกันและแกไข
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

เพื่อป\องกันและแกไข
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
450.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 2,250.oo
ลูกบาศกเมตร
ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
650.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 3,250.oo
ลูกบาศกเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
102,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

-

148,000

-

-

-

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ขยายผิวจราจร คสล. กวาง
ถนนสุขาภิบาล 1 หมูที่ คมนาคมสัญจรที่สะดวก 1.0 ม. ยาว225 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
9 (ฝ3[งทิศเหนือ แยกจาก และปลอดภัย
กวา 225 ตร.ม.(ไมรวมบอ
ถนนกมลอุทิศ )
พัก)
107 กอสรางทางเชื่อมถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางถนน คสล. กวาง
ทางเขาหมูบานเจริญ
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
ยนตกับทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
(ถนนนิตโย) หมูที่ 8
นอยกวา 75 ตร.ม.
106 กอสรางขยายผิวจราจร

108 กอสรางทางเชื่อมถนน

เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางถนน คสล. กวาง
เลิงพัฒนากับทางหลวง คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
แผนดิน (ถนนนิตโย) หมู และปลอดภัย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
ที่ 8
นอยกวา 75 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

60,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

60,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

109 กอสรางทางเชื่อมถนน
เพื่อใหประชาชนมีทาง
สุขาภิบาล 2 กับทางหลวง คมนาคมสัญจรที่สะดวก
แผนดิน (ถนนนิตโย) หมูที่ 8 และปลอดภัย
110 กอสรางทางเชื่อมถนนเห
มะธุลิน 1 กับทางหลวง
แผนดิน (ถนนพังโคน-วาริช
ภูมิ) หมูที่ 8
111 กอสรางทางเชื่อมถนน
ทางเขาบานหนองหญา
ปลอง กับทางหลวงแผนดิน
(ถนนนิตโย) หมูที่ 8
112 กอสรางทางเชื่อมถนน
สุขาภิบาล 3 กับทางหลวง
แผนดิน (ถนนนิตโย) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 75 ตร.ม.
กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 75 ตร.ม.
กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 75 ตร.ม.
กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 75 ตร.ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

60,000

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-

60,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

113 กอสรางถนนลูกรัง ถนน
มูลธิสาร หมูที่ 1 (บาน
ใหม-หนองสระพัง)
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เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ถนนลูกรัง กวาง 6.00 ยาว
435 ม. สูง 2.00 ม.

-

-

-

1,528,000

-

114 กอสรางถนนลูกรัง ถนนวัน เพื่อใหประชาชนมีทาง
ดีอุทิศ หมูที่ 1 (บานใหม- คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย
หนองสระพัง)

ถนนลูกรัง กวาง8.00 ม.
ยาว 125.00 ม. สูง
0.80 ม. หนา 0.20 ม.

-

-

-

274,000

-

115 กอสรางถนน คสล. ถนน
รอบเมือง 6 หมูที่ 1

กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว 350 ม. หนา
0.15 เมตร

-

-

-

1,137,000

-

กอสรางทอระบายน้ํา
ø0.60 ยาวรวม 2 ขางทาง
440.00 ม.

-

-

-

1,300,000

-

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

116 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหประชาชนมีทาง
ถนนสุขาภิบาล 1 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก
(ชวงคลองชลประทานและปลอดภัย
หวยพังโคน)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

117 กอสรางทอระบายน้ํา

คสล. ถนนสุขาภิบาล 4
หมูที่ 9
118 กอสรางทอระบายน้ํา

คสล. ถนนสุขาภิบาล 6
หมูที่ 9
119 กอสรางทอระบายน้ํา

คสล. ถนนสุขาภิบาล 8
หมูที่ 9

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางทอระบายน้ํา
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ø0.40 ยาวรวม 2 ขาง
และปลอดภัย
ทาง 200.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
440,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางทอระบายน้ํา
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ø0.40 ยาวรวม 2 ขาง
และปลอดภัย
ทาง 200.00 ม.

-

-

-

440,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางทอระบายน้ํา
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ø0.40 ยาวรวม 2 ขาง
และปลอดภัย
ทาง 360.00 ม.

-

-

-

792,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

รวม

โครงการ

119 โครงการ
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เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
7,180,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

3,951,000 51,440,250 37,519,800 2,120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
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เพื่อใหเด็กนักเรียนได
อาหารเสริม(นม)

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนโรงเรียนบานพัง
โคนฯและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ผูบริหาร ครู นักเรียน
2 สนับสนุนคาใชจายการ เพื่อใหการดําเนินการ
บริ
ห
ารจั
ด
การศู
น
ยพั
ฒ
นา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บริหารสถานศึกษา ศูนย
เด็
ก
เล็
ก
เป=
น
ไปตามระเบี
ย
บ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพังโคน
3 กอสรางอาคาร
เพื่อรองรับกิจกรรมการ
เอนกประสงคศูนยพัฒนา เรียนการสอนของศูนย
เด็กเล็กเทศบาลตําบลพัง พัฒนาเด็กเล็ก
โคน

อาคารอเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กไดรับ
อาหารเสริม
นมรอยละ
100
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 การบริหาร
การจัดการ
ของศูนยเด็ก
ไมนอยกวา
รอยละ 80
2,000,000
พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ
50

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได)รับ รับผิดชอบหลัก
เด็กมี
พัฒนาการ
เหมาะกับวัย

กองการศึกษา

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กได
มาตรฐานตาม
เกณฑที่กรม
กําหนด
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีพื้นที่
ดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค6

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

เพื่อใหเด็กมีอุปกรณออก จัดซื้อเครื่องเลนสนาม ปC
กําลังกาย และ
ละ 1 ชุด
พัฒนาการครบ 4 ดาน

5 กอสรางสนามเด็กเลน
สรางปDญญา

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

กอสรางสนามเด็กเลน
สรางปDญญา จํานวน 1
แหง

2561
(บาท)
150,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

-

50,000

50,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได)รับ รับผิดชอบหลัก

เด็กผาน
เกณฑ
มาตรฐาน
พัฒนาการเด็ก
ไมนอยกวา
รอยละ 80

เด็กมีอุปกรณ กองการศึกษา
ออกกําลังกาย
และ
พัฒนาการครบ
4 ดาน

50,000 รอยละของ
เด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการตาม
เกณฑชี้วัด

เด็กปฐมวัยมี กองการศึกษา
พัฒนาการ
สมบูรณทั้งทาง
รางกายและ
จิตใจ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

6 อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

รวม

6 โครงการ
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เพื่อสงเสริมโภชนาการ
ครบ 5 หมู

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนโรงเรียนบานพัง
โคนจําปาสามัคคี ตาม
จํานวน ที่ไดรับแจงเป=น
ฐานขอมูลในการจัดสรร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได)รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 นักเรียนไดรับ เด็กมีภาวะ
กองการศึกษา
อาหารรอยละ โภชนาการ
100
สมวัยตาม
เกณฑ

6,350,000 6,350,000 8,250,000 6,250,000 6,250,000

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสรางความรูความ
1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน เขาใจในการปองกัน
โรงเรียน
ตนเองจากยาเสพติดใน
กลุ,มเด็กนักเรียน

อบรมใหความรูเชิง
ปองกันกับเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป4ที่ 6
จํานวน 140 คน

2 จัดงานรัฐพิธีที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อแสดงออกซึ่งความ
กับสถาบัน
จงรักภักดีต,อสถาบัน
พระมหากษัตริย;
พระมหากษัตริย;

ประชาชนที่ร,วมงานไม,
นอยกว,า 200 คน

2561
(บาท)
45,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000
45,000
45,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
45,000 จํานวนเด็กที่
ผ,านการอบรม
มีความรูความ
เขาใจผ,าน
เกณฑ;ไม,นอย
กว,ารอยละ 60
100,000

ผูเขาร,วมงาน
จํานวนไม,นอย
กว,ารอยละ
60 ของ
กลุ,มเปาหมาย

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เด็กนักเรียนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ปองกันตนเอง
จากยาเสพติด

สํานักปลัด

ประชาชนได กองการศึกษา
แสดงออกซึ่ง
ความ
จงรักภักดีต,อ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย;

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

3 ฝBกอบรมเพื่อพัฒนา
สุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพจิตผูสูงอายุ

ผูสูงอายุจํานวน 100
คน

4 ฝBกอบรมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

จํานวนผูเขาร,วมฝBกอบรม
จํานวน 100 คน

500,000

300,000

300,000

300,000

จํานวนประชาชนที่เขา
ร,วม ๑๑ ชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000

5 แข,งขันกีฬาชุมชนตานยา เพื่อส,งเสริมกีฬาและ
เสพติด
นันทนาการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 ผูสูงอายุเขา
ร,วมโครงการ
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ผูสูงอายุ
กองการศึกษา
คุณภาพชีวิต
และ
สุขภาพจิตดีขึ้น
300,000
คณะกรรมการ กองการศึกษา
คณะกรรมการ ชุมชนมีความรู
ชุมชนเขาร,วม ประสบการณ;
โครงการ รอย ในการทํางาน
ละ 100
200,000 จํานวน
ประชาชนมี
กองการศึกษา
ผูเขาร,วม
สุขภาพ
โครงการ รอย ร,างกาย
ละ 70
สมบูรณ;แข็งแรง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 ฝBกอบรมส,งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมและงานฝ4มือ
ในกลุ,มผูสูงอายุ

สรางอาชีพใหแก,กลุ,ม
ผูสูงอายุ

ผูเขาร,วมโครงการ ๕๐ คน

7 ฝBกอบรมส,งเสริมอาชีพ
การปลูกผักพื้นบาน
ปลอดสารพิษในชุมชน

สรางอาชีพใหแก,
ประชาชน

8 ฝBกอบรมบทบาทพัฒนา
สตรี

เพื่อใหสตรีมีความเขาใจ สมาชิกสตรีจํานวน 50
ในบทบาทสตรีต,อชุมชน คน
และสังคม

ผูเขาร,วมโครงการ 50 คน

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
50,000 กลุ,มเปาหมาย ผูเขาอบรมได
ไม,นอยกว,ารอย ความรูและ
ละ 80
ประสบการณ;

20,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

สามารถนํา
ความรูไปใช
ผูเขารับการ
อบรมมีรายจ,าย
ลดลงรอยละ
80ของผูเขา
อบรม
กลุ,มเปาหมาย
ไม,นอยกว,ารอย
ละ 80 มี
ความรูความ
เขาใจใน
บทบาทสตรี

กองการศึกษา

ประชาชนมี
รายจ,ายลดลง

กองการศึกษา

กลุ,มสตรีมี
ความเขาใจ
บทบาทตัวเอง
มากขึ้น

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

9 ฝBกอบรมส,งเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย

10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

วัตถุประสงค

สรางอาชีพใหแก,
ประชาชน

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูเขาร,วมโครงการ 50 คน

ปลูกตนไมบริเวณเกาะ
กลางถนนนิตโย ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน
จํานวน 560 ตน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

101,925

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
15,000 กลุ,มเปาหมาย ผูเขาอบรมได
ไม,นอยกว,ารอย ความรูและ
ละ 80
ประสบการณ;
-

สามารถนํา
ความรูไปใช
จํานวนปายที่
ก,อสราง

เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองการศึกษา

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

11 ก,อสรางปายถนนเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
ก,อสรางปายถนนเฉลิม
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระเกียรติตามแบบ
พระราชพิธีบรม
มาตรฐาน จํานวน 1 แห,ง
ราชาภิเษก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ก,อสรางปาย
ถนนเฉลิมพระ
เกียรติตาม
แบบมาตรฐาน
จํานวน 1 แห,ง

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

12 จัดพิธีเปMดโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
จัดพิธีเปMดโครงการ
เนื่องในโอกาสมหามงคล สวนสาธารณะเฉลิมพระ
พระราชพิธีบรม
เกียรติ จํานวน 1 ครั้ง
ราชาภิเษก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขาร,วม
โครงการ ไม,
นอยกว,า 100
คน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

13 ก,อสรางสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
ก,อสรางสวนสาธารณะ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติตาม
พระราชพิธีบรม
แบบมาตรฐาน จํานวน 1
ราชาภิเษก
แห,ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

14 จัดพิธีเปMดโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
จัดพิธีเปMดสวนสาธารณะ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ
พระราชพิธีบรม
ก,อสรางแลวเสร็จ จํานวน
ราชาภิเษก
1 ครัง้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขาร,วม
โครงการ ไม,
นอยกว,า 100
คน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

15 อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรพังโคน
โครงการเสริมสรางวินัย
จราจรในสถานศึกษา

รวม

15 โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อสรางวินัยและความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรใหแก,
เยาวชน

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมใหความรูเชิง
ปองกันกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน จํานวน
200 คน

2561
(บาท)
-

1,015,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

896,925 1,715,000

830,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
20,000 จํานวนเด็กที่ เด็กนักเรียนมี
ผ,านการอบรม วินยั และมี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร

830,000

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.3 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
36,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36,000
36,000
36,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูป4วย เพื่อใหผูป4วยเอดสมี
36,000 ผูที่ไดรับ
เอดส
หลักประกันพื้นฐานใน
รอยละ 100
สวัสดิการ
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
รอยละ 100
2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
เพื่อใหผูสูงอายุมี
จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูที่ไดรับ
ผูสูงอายุ
หลักประกันพื้นฐานใน
รอยละ 100
สวัสดิการ
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
รอยละ 100
3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน เพื่อใหผูพิการมี
จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
80,000
90,000
90,000
90,000
90,000 ผูที่ไดรับ
พิการ
หลักประกันพื้นฐานใน
รอยละ 100
สวัสดิการ
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได&รับ รับผิดชอบหลัก
ผูป4วยเอดส
กองการศึกษา
ไดรับ
สวัสดิการที่ดีขึ้น
ผูสูงอายุไดรับ กองการศึกษา
สวัสดิการ
ผูพิการไดรับ
สวัสดิการ

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.3 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

4 สมทบระบบหลักประกัน เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
การป=องกัน การฟ?@นฟู
สมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาล
ระดับปฏมภูมิเชิงรุก
5 คาใชจายในการจัดการ
จราจร

รวม

5 โครงการ

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน
ไดรับการสงเสริมสุขภาพ
ป=องกันโรคฟ?@นฟู
สมรรถภาพและ
รักษาพยาบาลในระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก

เพื่อใหระบบจราจรในเขต สถิติการเกิดอุบัติเหตุใน
เทศบาลเปHนไปดวยความ เขตเทศบาลลดลงไมนอย
เรียบรอย
กวารอยละ 5

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได&รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
150,000 จํานวนชุมชน ประชาชนใน
กอง
ที่ไดรับ ๑๐๐% เขตเทศบาลมี สาธารณสุขฯ
สุขภาพแข็งแรง

100,000 สถิติการเกิด ระบบจราจรใน
อุบัติเหตุที่ลดลง เขตเทศบาล
เปHนไปดวย
ความเรียบรอย

3,366,000 3,376,000 3,376,000 3,376,000 3,376,000

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลพังโคน
การใชงานอาคาร
จํานวน 1 แหง
สํานักงานของเทศบาล

2 เทศบาลสัญจร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ประชาชนในพื้นที่
การใหบริการประชาชน เทศบาลเขารวมงานไม
ของเทศบาล
นอยกวา 300 คน

2561
(บาท)
244,000

15,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

5,000

5,000

5,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก
อาคาร
สํานักงานมี
พื้นที่ใชงาน
เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

5,000 จํานวน
สามารถ
ประชาชนที่ได ใหบริการ
เขารวม
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ประสิทธิภาพ
ในการใชพื้นที่
และความ
ปลอดภัยใน
สํานักงานที่
เพิ่มขึ้น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 250,000 250,000

4 โครงการฝ=กอบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ฝ=กอบรมบุคลากร
ประสิทธิภาพในการ
การปฏิบัติงานของ
จํานวน 50 คน
ปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรของเทศบาล
ตําบลพังโคน

200,000

200,000

5 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อใหอาคารที่ทําการ
สาธารณะที่ทําการชุมชน ชุมชนมีความพรอมใน
บานใหม หมูที่ 1
การใชงาน

217,000

3 คาใชจายในการจัดการ
เลือกตั้ง

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการจัดการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง 1 ครั้ง
เป:นไปโดยเรียบรอย

กอสรางหองน้ําขนาด
กวาง 2.60 เมตร ยาว
3.50 เมตร จํานวน 1
แหง

-

200,000

-

200,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
250,000 จํานวนครั้งที่ การเลือกตั้ง
จัดเลือกตั้ง
เป:นไปดวย
ความเรียบรอย
200,000 จํานวน
บุคลากรของ
บุคลากรที่ผาน เทศบาลมี
การฝ=กอบรม ความรูในการ
ผานเกณฑ
ปฏิบัติงาน
ประเมินไม
นอยกวารอย
ละ 80
-

จํานวน
อาคารที่ทํา
ประชาชนที่ได การชุมชนมี
ใชประโยชน ความพรอมใน
การใชงาน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวย
การปDองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และผลประโยชนทับซอน

เพื่อสงเสริมการปDองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน
ทับซอน

ฝ=กอบรมปFละ 1 ครั้ง

7 โครงการจัดกิจกรรม
ประกวดเรียงความการ
ปDองกันการทุจริตในวง
ราชการ

เพื่อสงเสริมการปDองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในวงราชการ

จัดกิจกรรมประกวด ปFละ
1 ครั้ง

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 จํานวน
บุคลากรที่ผาน
การฝ=กอบรม
ผานเกณฑ
ประเมินไม
นอยกวารอย
ละ 80
10,000 จํานวน
ผูเขารวม
ประกวดไม
นอยกวา 20
ราย

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก
ผูเขารวมอบรม
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
การปDองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ผลประโยชนทับ
ซอน
ประชาชน
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
ปDองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในวง
ราชการ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

8 ปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลตําบลพังโคน
(อาคารขางสํานักงาน
เทศบาล) หมูที่ ๙
9 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานีดับเพลิงยอยและ
อาคารสํานักงานชั่วคราว
เทศบาลตําบลพังโคน
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เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใชเป:นสถานที่ในการ ปรับปรุงหอประชุม
ปฏิบัติงานและจัดประชุม เทศบาลตามแบบ
เทศบาลกําหนด

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม ปรับปรุงอาคารสถานี
ของประชาชน
ดับเพลิงยอยและอาคาร
สํานักงานชั่วคราว
เทศบาลตําบลพังโคน
ตามแบบเทศบาลกําหนด
10 โครงการอุดหนุนศูนย
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง อุดหนุนงบประมาณ
ขอมูลขาวสารการซื้อการ เป:นไปดวยความโปรงใส ใหกับ อปท.ที่เป:นหนวย
จางของ อปท. อําเภอพัง
ดําเนินการปFละ 1 ครั้ง
โคน

2561
(บาท)
-

-

25,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

-

-

-

2565
(บาท)
-

300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่ใช สามารถใช
ประโยชน
ประโยชนจาก
อาคารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

จํานวนครั้งที่ใช สามารถใช
ประโยชน
ประโยชนจาก
อาคารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

จํานวนครั้งที่ การจัดซื้อจัด
ดําเนินการ
จางเป:นไป
อุดหนุน
ดวยความ
งบประมาณ โปรงใส

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

11 โครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
อปท.ในเขตอําเภอพังโคน
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เพื่อบูรณาการการ
ปฏิบัติงานในการ
ชวยเหลือประชาชนใน
เขตพื้นที่

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับ อปท.ที่เป:นหนวย
ดําเนินการปFละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
25,000 จํานวนครั้งที่ การชวยเหลือ
ดําเนินการ
ประชาชน
อุดหนุน
เป:นไปอยางมี
งบประมาณ ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

12 กอสรางเสาติดตั้งลําโพง
หอกระจายขาวชุมชน
จํานวน 12 แหง ภายเขต
เทศบาล

รวม

12 โครงการ
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ใหกับประชาชน

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางและติดตั้งลําโพง
หอกระจายขาว จํานวน
12 แหง ครอบคลุมพื้นที่
11 ชุมชน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
769,000

971,000

750,000

800,000 1,569,000

2565
(บาท)
-

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนชุมชน
ที่ไดรับฟKง
ขอมูลขาวสาร
อยางชัดเจน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
สามารถรับฟKง
ขอมูลขาวสาร
ไดอยางชัดเจน
และทั่วถึง

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการฝ3กอบรมและ
สัมมนา อปพร.

เพื่อเตรียมความพรอมใน จัดอบรม อปพร. จํานวน
การป4องกันและบรรเทา 50 คน
สาธารณภัย

2 โครงการจัดซื้อชุด
ดับเพลิงพรอม
เครื่องชวยหายใจ

เพื่อเตรียมความพรอมใน จัดซื้อชุดดับเพลิงพรอม
การป4องกันและบรรเทา เครือ่ งชวยหายใจจํานวน
สาธารณภัย
2 ชุด

3 โครงการกอสรางระบบ เพื่อใชเป?นแหลงน้ําใน
สูบน้ําสวนสาธารณะดอน การระงับเหตุอัคคีภัย
ไฮ
และการแกไขป@ญหาภัย
แลง

กอสรางระบบสูบน้ํา
จํานวน 1 แหง สูบน้ําได
ไมนอยกวา 1,500
ลิตร/นาที

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
130,000
80,000
80,000

-

213,000

200,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
80,000 รอยละของผู
ผานการ
ฝ3กอบรมที่ผาน
เกณฑประเมิน
-

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลมีความ
พรอมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

จํานวนครั้งที่ เทศบาลมีความ
สามารถระงับ พรอมในการ
เหตุเพลิงไหมได ป4องกันและ

สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณ
ภัย
จํานวนครั้งที่ มีน้ําเพียงพอใน
สามารถระงับ การระงับเหตุ
เหตุเพลิงไหมได อัคคีภัยและการ
แกไขป@ญหาภัย
แลง

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดซื้อรถยนต
บรรทุกหกลอ
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เพื่อใชในงานการเก็บขน
พัสดุในการใหบริการ
ประชาชนและอยางอื่นที่
จําเป?น

เพื่อรักษาความปลอดภัย
5 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปIดภายในอาคาร ภายในสถานที่ราชการ
สํานักงานเทศบาลจํานวน
8 ชุด
6 โครงการจัดซื้อรถกูภัย เพือ่ เตรียมความพรอมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถยนตบรรทุก ชนาด 6
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก จํานวน 1
คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,920,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้งที่
ใหบริการ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
การปฏบัติ
ภารกิจในการ
ใหบริการ
สาธารณะเป?นไป
ดวยความ
สถานที่ราชการ
มีความปลอดภัย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ติดตั้งกลองวงจรปIด
ภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาล จํานวน 8 ชุด

-

-

500,000

-

-

จํานวนกลอง
ที่ติดตั้ง

จัดซื้อรถกูภัย จํานวน 1
คัน

-

-

5,500,000

-

-

จํานวนครั้งที่ เทศบาลมีความ
สามารถระงับ พรอมในการ
เหตุอุบัติภัยได ป4องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการจัดซื้อ
เพื่อเตรียมความพรอมใน จัดซื้อรถดับเพลิงแบบมี
รถดับเพลิงแบบมีกระเชา การป4องกันและบรรเทา กระเชา 12 เมตร
12 เมตร
สาธารณภัย
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถยนตบรรทุก ชนาด 4
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา 105 กิโลวัตต แบบ
กระบะเหล็ก จํานวน 1 คัน

8 โครงการจัดซื้อรถยนต
บรรทุกหกลอ

เพื่อใชในงานการเก็บขน
พัสดุในการใหบริการ
ประชาชนและอยางอื่นที่
จําเป?น

9

เพื่อรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปIด เพิ่มเติม
จากระบบเดิมบริเวณจุดเสี่ย
ภายในเขตเทศบาล

งงภายในเขตเทศบาลจํานวน
12 จุด

2561
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,000,000
-

1,375,000

-

-

1,000,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่ เทศบาลมีความ
สามารถระงับ พรอมในการ
เหตุเพลิงไหมได ป4องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย
จํานวนครั้งที่ การปฏบัติ
ภารกิจในการ
ใหบริการ
ใหบริการ
ประชาชนใน
สาธารณะเป?นไป
เขตเทศบาล ดวยความ
เรียบรอย
ประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจ
จํานวนเหตุ
ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ชีวิตและทรัพยสิน
ทรัพยสินที่ลดลง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

10 โครงการจัดซื้อรถยนต
ตรวจการณ

วัตถุประสงค7

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อรักษาความปลอดภัย จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)
ภายในเขตพื้นที่เทศบาล ชนาด 1 ตัน 4 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ แบบมี
ชองวางดานหลังคนขับ (Cab)
จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
652,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
จํานวนเหตุ
ความปลอดภั
ยใน
ความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพยสิน
ในชีวิตและ
ทรัพยสินที่
ลดลง

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการจัดซื้อรถยนต เพื่อใชในงานป4องกันและ จัดซื้อบรรทุกน้ําดับเพลิง
บรรทุกน้ําดับเพลิง แบบ บรรเทาสาธารณภัยใน
แบบอเนกประสงค 10
อเนกประสงค
เขตพืน้ ที่
ลอ แบบเพลาคู
เครื่องยนตดีเซล กําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา
240 แรงมา ติดตั้งถัง
บรรทุกน้ําปริมาตรความ
จุไมนอยกวา 12,000
ลิตร จํานวน 1 คัน
12 โครงการฝ3กอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อเตรียมความพรอมใน ฝ3กอบรมชุดปฏิบัติการ
การป4องกันและบรรเทา จิตอาสาภัยพิบัติประจํา
สาธารณภัย
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 50 คน
ปQละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,500,000
-

-

-

100,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุและ
ชวยเหลือ
ประชาชนใน
เขตเขตเทศบาล

สามารถ
ป4องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบได
อยางมีปะสิทธิ
ภาพ

สํานักปลัด

100,000 จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุและ
ชวยเหลือ
ประชาชนใน
เขตเขตเทศบาล

สามารถ
ป4องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบได
อยางมีปะสิทธิ

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

รวม

โครงการ

12 โครงการ

วัตถุประสงค7

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

413,000 3,425,000 22,432,000

180,000

2565
(บาท)
180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
4) ยุทธศาสตรการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
4.1 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผูประกอบการคาขายใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลพัง
โคน

เพื่อสรางความรูความเขาใจ อบรมกลุ(มผูประกอบการ
ในการดําเนินงานตลาดสด คาขายในตลาดสดเทศบาล
ใหกับผูประกอบการคาขาย จํานวน 100 คน
ในตลาดสดเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงโรงฆา
สัตวเทศบาล

เพื่อปรับปรุงโรงฆาสัตว
ใหไดมาตรฐาน

ปรับปรุงโรงฆาสัตว 1
แหง

3 ปรับปรุงอาคารตลาดสด เพื่อใหตลาดสดเทศบาล ปรับปรุงอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน
มีความพรอมในการ
จํานวน 1 แห(ง
ใหบริการประชาชน

2561
(บาท)
300,000

-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000

-

80,000

6,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 จํานวนผูผาน

ผูประกอบการ
กอง
คาขายในตลาดสด
การอบรมไม
สาธารณสุขฯ
เทศบาลมี
ค
วามรู
นอยกวารอยละ
ความเขาใจใน
100
การดําเนินงาน
ตลาดสด
เกณฑมาตรฐาน โรงฆาสัตวได
กอง
โรงฆาสัตว
เกณฑมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

-

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

-

เกณฑ
มาตรฐาน
ตลาดสด 5
ดาว

ตลาดสด
เทศบาลมีความ
พรอมในการ
ใหบริการ
ประชาชน

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
4) ยุทธศาสตรการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
4.1 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จางเหมากอสรางโต<ะวาง เพื่อใหตลาดสดเทศบาล จางเหมาก(อสรางโต/ะวาง
จําหนายสินคาตลาดสด มีความพรอมในการ
จําหน(ายสินคา จํานวน 6
เทศบาลตําบลพังโคน
ใหบริการประชาชน
ชุด ขนาดตามรายการ
ประกอบแบบ
5 ฝ>กอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผูประกอบการคาขายใน
ตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน -

รวม

5 โครงการ

เพื่อสรางความรูความเขาใจ
ในการดําเนินงานตลาด
ใหกับผูประกอบการคาขาย
ในตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน

จัดผูประกอบการคาอบรม
ผูประกอบการคาขายใน
ตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน จํานวน 100
คน

2561
(บาท)
-

-

300,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,600
-

-

300,000

300,000

460,600 6,600,000

600,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ตลาดสด
เทศบาลมีความ
พรอมในการ
ใหบริการ
ประชาชน
ผูประกอบการ
จํ
า
นวนผู
ผาน
300,000
คาขายในตลาด
การอบรมไม
นอยกวารอยละ ภายในเขต
เทศบาล มี
100
ความรูความ
เขาใจในการ
ดําเนินงานตลาด

600,000

เกณฑ
มาตรฐาน
ตลาดสด 5
ดาว

กอง
สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงคป5องกัน
และควบคุมโรคติดตอ
จากยุงพาหะ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการรณรงคป5องกัน
ของโรคติดตอในชุมชน
และฉีดพนหมอกควัน ป8ละ
1 ครั้ง จํานวน 11 ชุมชน

2 โครงการรณรงคป5องกัน เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับ
สุนขั จรแมว จัด ป8ละ 1
และควบคุมโรคพิษสุนัข ของโรคติดตอในชุมชน
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน
บา
3 โครงการสัตวปลอดโรค คน

เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับ
สุนัขจรแมว จัด ป8ละ 1
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ของโรคพิษสุนัขบาในหมู
ตามพระปณิธาน
ประชาชน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ5าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

40,000

40,000

-

-

-

-

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 พื้นที่ที่ไดรับ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

สามารถป5องกัน
การฉีดพน 1๐๐ และควบคุม
%
โรคติดตอจาก
ยุงพาหะได
อยางมี
จํ
า
นวนสั
ต
ว
ประชาชนมี
พาหะที่ไดรับ สุขภาพสมบูรณ
การฉีดวัคซีน
แข็งแรง
๑๐๐ %
ประชาชนมี
40,000 จํานวนสัตว
พาหะที่ไดรับ สุขภาพสมบูรณ
การฉีดวัคซีน
แข็งแรง
๑๐๐ %

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

4 อบรมผูประกอบการดาน เพือสงเสริมความรูให
สุขาภิบาลอาหารในเขต ผูประกอบการดาน
สุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลตําบลพังโคน

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ผูประกอบการป8ละ 1 ครั้ง
จํานวน 100 คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

5 จัดกิจกรรมรณรงคให
ความรูเนื่องในวันเอดส
โลก

เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับ นักเรียน/นักศึกษา และ
โรคเอดส
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน ๑๐๐ คน

20,000

20,000

20,000

20,000

6 โครงการการลดภาวะ
โลกรอน

เพื่อสรางจิตสํานึกในการ จัดอบรมประชาชน จํานวน
รักษาและ
๑๐๐ คน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 จํานวนผูเขา

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ผูประกอบการ
กอง
อบรม ๑๐๐ % ไดรับความรู
สาธารณสุขฯ
ดานสุขาภิบาล
อาหารและ
ปฏิบัติตัวไดถูก
จํ
า
นวน
ประชาชน
20,000
กอง
กลุมเป5าหมายที่ สามารถป5องกัน สาธารณสุขฯ
ผานเกณฑ
ตนเองจากโรค
ความรูความ
เอดสได
เขาใจดานการ
ป5องกันโรคเอดส
ประชาชนมี
20,000 จํานวน
กอง
ประชาชนที่เขา จิตสํานึกในการ สาธารณสุขฯ
อบรม ๑๐๐% รักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการรณรงคการ
ติดตั้งถังดักไขมันใน
ครัวเรือน

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนใหเหมาะสมกับการ
อยูอาศัย
เพื่อสรางความรูและความ
เขาใจการบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยสูแหลงน้ํา

9 โครงการจัดทําชุมชน
ปลอดขยะ

เพื่อสงเสริมการลดคัดแยก พื้นที่ชุมชนปลอดขยะ ๕
ขยะที่ตนทาง
ชุมชน

7 ปลูกตนไมในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล

ปลูกตนไม จํานวน 999 ตน

สถานประกอบการ
รานอาหาร จํานวน ๑๐๐%

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 จํานวนตนไมที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

สภาพแวดลอม
ปลูก ๑๐๐%
เหมาะสมกับ
การอยูอาศัย
20,000 จํานวนสถาน ผูประกอบการ
ประกอบการ และประชาชนมี
๗๐
ความรูความ
เขาใจในการ
บําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยสู
แหลงน้ํา
30,000 ชุมชนปลอดขยะ ขยะไดรับการ
รอยละ ๑๐๐ ลดคัดแยกตน
ทางและกําจัด
อยางถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการสงเสริมการนํา
ขยะอินทรียมาใช
ประโยชน
11 จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล
ขนาด 4000 ลิตร ชนิด
6 ลอจํานวน 1 คัน

เพื่อสงเสริมการลดขยะ
อินทรียเขาสูระบบกําจัด
และนํามาใชประโยชน

พื้นที่ ๑๑ ชุมชน

12 อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 11 ชุมชน

เพื่อดําเนินงานบริการดาน อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สาธารณสุขในพื้นที่ตาม
คณะกรรมการชุมชนใน
แนวทางพระราชดําริ
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน ๑๑
ชุมชน

เพื่อใหบริการประชาชนใน จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาด
เขตเทศบาล
4000 ลิตร ชนิด 6 ลอ
เครื่องยนตดีเซลกําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา
150 แรงมาจํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
20,000

-

220,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

-

220,000

2,300,000

220,000

-

220,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 พื้นที่ชุมชน

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ขยะไดรับการ
ดําเนินการ รอย กําจัดอยางถูก
ละ ๑๐๐
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

พื้นที่ชุมชนที่
ใหบริการ

กอง
สาธารณสุขฯ

สามารถ
ใหบริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลในเขต
เทศบาลได
อยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
จํ
า
นวนชุ
ม
ชนที
่
ประชาชนไดรับ
220,000
ไดรับการ
การบริการ
อุดหนุน
สาธารณสุขตาม
งบประมาณ
แนวทาง
๑๐๐%
โครงการ
พระราชดําริ
อยางทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เพื่อสงเสริมการบริโภค
13 อุดหนุนโครงการ
เทศกาลอาหารปลอดภัย อาหารสะอาด ปลอดภัย

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการ ๑๑ ชุมชน

2561
(บาท)
99,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
99,000
99,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
99,000 จํานวนชุมชนที่ ประชาชน
ดําเนินงาน
๑๐๐%

และมีประโยชนตอสุขภาพ

14 โครงการป5องกันควบคุม
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุใหม 2019
ในเทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อป5องกันและควบคุม
จัดทําหนากากอนามัย ตาม
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา จํานวนจากฐานขอมูล
สายพันธุใหม 2019 ในเขต ประชากร
เทศบาลตําบลพังโคน

-

-

16,000

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

-

บริโภคอาหารที่
สะอาด
ปลอดภัยและมี
ประโยชนตอ
สุขภาพ
รอยละของ
ประชาชนมี
ประชาชนที่
อุปกรณในการ
ไดรับหนากาก ป5องกันเชื้อ
ตามจํานวนจาก อยางทั่วถึงและ
ฐานขอมูล
มีประสิทธิภาพ
ประชากร

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

15 โครงการใหความชวยเหลือ

วัตถุประสงค:

เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันและ ประชาชนในการป5องกันการ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นา 2019 (COVID-19) ใน (COVID-19)
เขตเทศบาลตําบลพังโคน

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุ อุปกรณที่จําเปWน
เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ไดครอบคลุม
ทุกครัวเรือนที่เขาหลักเกณฑ
ไดรับความชวยเหลือ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

รอยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลตาม
หลักเกณฑการไดรับ
ความชวยเหลือที่
ไดรับอุปกรณในการ
ป5องกันโรค

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก
สามารถป5องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

16 โครงการจัดซื้อรถสุขา
เคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

วัตถุประสงค:

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใชบริการหองสุขา
ใหกับประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6
ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาดไม
นอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมนอย
กวา 240 แรงมา ที่รอบไม
เกิน 2,800 รอบ/นาที มี
หองพนักงานขับตอนหนา
ภายในมีหองสุขาจํานวนไม
นอยกวา 6 หอง มีชอง
สําหรับปYสสาวะพรอมที่กั้น
จํานวนไมนอยกวา 5 ชอง
และอางลางมือจํานวนไมนอย
กวา 2 ชุด ติดตั้งระบบ
เทาชางไฮโดรลิกชวยในการ
ค้ํายัน พรอมระบบสัญญาณ
ไฟ และรายละเอียดอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะกําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
สามารถ
ประชาชนที่ใช อํานวยความ
บริการ
สะดวกในการ
ใชบริการหอง
สุขาใหกับ
ประชาชนใน
พื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

รวม

โครงการ

16 โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

589,000

589,000 9,504,000

589,000

589,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงคป5องกัน
และควบคุมโรคติดตอ
จากยุงพาหะ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการรณรงคป5องกัน
ของโรคติดตอในชุมชน
และฉีดพนหมอกควัน ป8ละ
1 ครั้ง จํานวน 11 ชุมชน

2 โครงการรณรงคป5องกัน เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับ
สุนขั จรแมว จัด ป8ละ 1
และควบคุมโรคพิษสุนัข ของโรคติดตอในชุมชน
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน
บา
3 โครงการสัตวปลอดโรค คน

เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับ
สุนัขจรแมว จัด ป8ละ 1
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ของโรคพิษสุนัขบาในหมู
ตามพระปณิธาน
ประชาชน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ5าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

40,000

40,000

-

-

-

-

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 พื้นที่ที่ไดรับ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

สามารถป5องกัน
การฉีดพน 1๐๐ และควบคุม
%
โรคติดตอจาก
ยุงพาหะได
อยางมี
จํ
า
นวนสั
ต
ว
ประชาชนมี
พาหะที่ไดรับ สุขภาพสมบูรณ
การฉีดวัคซีน
แข็งแรง
๑๐๐ %
ประชาชนมี
40,000 จํานวนสัตว
พาหะที่ไดรับ สุขภาพสมบูรณ
การฉีดวัคซีน
แข็งแรง
๑๐๐ %

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

4 อบรมผูประกอบการดาน เพือสงเสริมความรูให
สุขาภิบาลอาหารในเขต ผูประกอบการดาน
สุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลตําบลพังโคน

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ผูประกอบการป8ละ 1 ครั้ง
จํานวน 100 คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

5 จัดกิจกรรมรณรงคให
ความรูเนื่องในวันเอดส
โลก

เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับ นักเรียน/นักศึกษา และ
โรคเอดส
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน ๑๐๐ คน

20,000

20,000

20,000

20,000

6 โครงการการลดภาวะ
โลกรอน

เพื่อสรางจิตสํานึกในการ จัดอบรมประชาชน จํานวน
รักษาและ
๑๐๐ คน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 จํานวนผูเขา

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ผูประกอบการ
กอง
อบรม ๑๐๐ % ไดรับความรู
สาธารณสุขฯ
ดานสุขาภิบาล
อาหารและ
ปฏิบัติตัวไดถูก
จํ
า
นวน
ประชาชน
20,000
กอง
กลุมเป5าหมายที่ สามารถป5องกัน สาธารณสุขฯ
ผานเกณฑ
ตนเองจากโรค
ความรูความ
เอดสได
เขาใจดานการ
ป5องกันโรคเอดส
ประชาชนมี
20,000 จํานวน
กอง
ประชาชนที่เขา จิตสํานึกในการ สาธารณสุขฯ
อบรม ๑๐๐% รักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการรณรงคการ
ติดตั้งถังดักไขมันใน
ครัวเรือน

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนใหเหมาะสมกับการ
อยูอาศัย
เพื่อสรางความรูและความ
เขาใจการบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยสูแหลงน้ํา

9 โครงการจัดทําชุมชน
ปลอดขยะ

เพื่อสงเสริมการลดคัดแยก พื้นที่ชุมชนปลอดขยะ ๕
ขยะที่ตนทาง
ชุมชน

7 ปลูกตนไมในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล

ปลูกตนไม จํานวน 999 ตน

สถานประกอบการ
รานอาหาร จํานวน ๑๐๐%

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 จํานวนตนไมที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

สภาพแวดลอม
ปลูก ๑๐๐%
เหมาะสมกับ
การอยูอาศัย
20,000 จํานวนสถาน ผูประกอบการ
ประกอบการ และประชาชนมี
๗๐
ความรูความ
เขาใจในการ
บําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยสู
แหลงน้ํา
30,000 ชุมชนปลอดขยะ ขยะไดรับการ
รอยละ ๑๐๐ ลดคัดแยกตน
ทางและกําจัด
อยางถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการสงเสริมการนํา
ขยะอินทรียมาใช
ประโยชน
11 จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล
ขนาด 4000 ลิตร ชนิด
6 ลอจํานวน 1 คัน

เพื่อสงเสริมการลดขยะ
อินทรียเขาสูระบบกําจัด
และนํามาใชประโยชน

พื้นที่ ๑๑ ชุมชน

12 อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 11 ชุมชน

เพื่อดําเนินงานบริการดาน อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สาธารณสุขในพื้นที่ตาม
คณะกรรมการชุมชนใน
แนวทางพระราชดําริ
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน ๑๑
ชุมชน

เพื่อใหบริการประชาชนใน จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาด
เขตเทศบาล
4000 ลิตร ชนิด 6 ลอ
เครื่องยนตดีเซลกําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา
150 แรงมาจํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
20,000

-

220,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

-

220,000

2,300,000

220,000

-

220,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 พื้นที่ชุมชน

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ขยะไดรับการ
ดําเนินการ รอย กําจัดอยางถูก
ละ ๑๐๐
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

พื้นที่ชุมชนที่
ใหบริการ

กอง
สาธารณสุขฯ

สามารถ
ใหบริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลในเขต
เทศบาลได
อยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
จํ
า
นวนชุ
ม
ชนที
่
ประชาชนไดรับ
220,000
ไดรับการ
การบริการ
อุดหนุน
สาธารณสุขตาม
งบประมาณ
แนวทาง
๑๐๐%
โครงการ
พระราชดําริ
อยางทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เพื่อสงเสริมการบริโภค
13 อุดหนุนโครงการ
เทศกาลอาหารปลอดภัย อาหารสะอาด ปลอดภัย

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการ ๑๑ ชุมชน

2561
(บาท)
99,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
99,000
99,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
99,000 จํานวนชุมชนที่ ประชาชน
ดําเนินงาน
๑๐๐%

และมีประโยชนตอสุขภาพ

14 โครงการป5องกันควบคุม
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุใหม 2019
ในเทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อป5องกันและควบคุม
จัดทําหนากากอนามัย ตาม
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา จํานวนจากฐานขอมูล
สายพันธุใหม 2019 ในเขต ประชากร
เทศบาลตําบลพังโคน

-

-

16,000

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

-

บริโภคอาหารที่
สะอาด
ปลอดภัยและมี
ประโยชนตอ
สุขภาพ
รอยละของ
ประชาชนมี
ประชาชนที่
อุปกรณในการ
ไดรับหนากาก ป5องกันเชื้อ
ตามจํานวนจาก อยางทั่วถึงและ
ฐานขอมูล
มีประสิทธิภาพ
ประชากร

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

15 โครงการใหความชวยเหลือ

วัตถุประสงค:

เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันและ ประชาชนในการป5องกันการ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นา 2019 (COVID-19) ใน (COVID-19)
เขตเทศบาลตําบลพังโคน

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุ อุปกรณที่จําเปWน
เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ไดครอบคลุม
ทุกครัวเรือนที่เขาหลักเกณฑ
ไดรับความชวยเหลือ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

รอยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลตาม
หลักเกณฑการไดรับ
ความชวยเหลือที่
ไดรับอุปกรณในการ
ป5องกันโรค

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก
สามารถป5องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

16 โครงการจัดซื้อรถสุขา
เคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

วัตถุประสงค:

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใชบริการหองสุขา
ใหกับประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6
ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาดไม
นอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมนอย
กวา 240 แรงมา ที่รอบไม
เกิน 2,800 รอบ/นาที มี
หองพนักงานขับตอนหนา
ภายในมีหองสุขาจํานวนไม
นอยกวา 6 หอง มีชอง
สําหรับปYสสาวะพรอมที่กั้น
จํานวนไมนอยกวา 5 ชอง
และอางลางมือจํานวนไมนอย
กวา 2 ชุด ติดตั้งระบบ
เทาชางไฮโดรลิกชวยในการ
ค้ํายัน พรอมระบบสัญญาณ
ไฟ และรายละเอียดอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะกําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
สามารถ
ประชาชนที่ใช อํานวยความ
บริการ
สะดวกในการ
ใชบริการหอง
สุขาใหกับ
ประชาชนใน
พื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

รวม

โครงการ

16 โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

589,000

589,000 9,504,000

589,000

589,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 สัดสวนของ
ปริมาณขยะ
พิษที่รวบรวม
ไดสามารถ
กําจัดได
๑๐๐%

1 โครงการจางเหมากําจัด
ขยะพิษ

เพื่อลดการแพรกระจาย สัดสวนของขยะพิษใน
ของสารพิษสูสิ่งแวดลอม ขยะรวมรอยละ ๓

2 โครงการกอสรางศูนย
กําจัดขยะ ระยะที่ 2

เพื่อกอสรางศูนยกําจัด
ขยะระยะที่ ๒

พื้นที่ประมาณ ๒๕ ไร

-

-

100,000,000

-

-

3 โครงการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม

เพื่อกอสรางระบบบําบัด สามารถรวบรวมและ
น้ําเสียรวม
บําบัดน้ําเสียได ๑๑
ชุมชน

-

-

100,000,000

-

-

พื้นที่สามารถ
เพิ่มกําจัดขยะ
๑๐๐%
พื้นที่บําบัดน้ํา
เสีย ๑๐๐%
(๑๑ ชุมชน)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
ขยะพิษไม
ปนเป;<อนสู
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ

สามารถกําจัด
ขยะไดถูก
สุขลักษณะ
สามารถบําบัด
น้ําเสียกอน
ปลอยแหลงน้ํา

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

4 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สามารถดูแลรักษาความ
ขยะแบบอัดทาย ขนาด ใหกับระบบกําจัดขยะมูล สะอาดของชุมชน
6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
ฝอยในเขตเทศบาล
ครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน
กระบอกสูบไมต่ํากวา
6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต
จํานวน ๑ คัน

-

5 โครงการจัดซื้อรถกวาด
ดูดฝุIน จํานวน ๑ คัน

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สามารถดูแลรักษาความ
การดูแลรักษาความ
สะอาดของชุมชน
สะอาดของถนน
ครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,400,000
-

-

12,000,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนชุมชน
ที่ไดรับการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด
๑๐๐% (๑๑
ชุมชน)

สามารถดูแล
รักษาความ
สะอาดของ
ชุมชนภายใน
เขตเทศบาลได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

จํานวนชุมชน
ที่ไดรับการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด
๑๐๐% (๑๑
ชุมชน)

สามารถดูแล
กอง
รักษาความ
สาธารณสุขฯ
สะอาดของ
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

6 โครงการซอมแซมรถดูด เพื่อใหบริการดูดสิ่ง
สิ่งปฏิกูล
ปฏิกูลใหกับประชาชน
ในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ซอมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล
จํานวน 1 คัน

-

7 โครงการปรับปรุงบอขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลพังโคน
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

ปรับปรุงบอขยะเทศบาล
ขนากกวาง 4.00 เมตร
ยาว 311.00 เมตร สูง
ไมนอยกวา 2.50 เมตร

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

2565
(บาท)
-

2,400,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนชุมชนที่
ไดรับการ
อุดหนุน
งบประมาณ
๑๐๐%
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณสุขตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
อยางทั่วถึง
การบริหาร
จัดการบอขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 18

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

8 โครงการจัดซื้อรถขุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตีนตะขาบ ขนาด 150 การบริหารจัดการขยะ
จํานวน 1 คัน
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
ขนาด 150 แรงมา เพื่อ
ใชงานภายในบอขยะ
เทศบาล จํานวน 1 คัน

-

9 โครงการจัดซื้อรถ
แทรกเตอรตีนตะขาบ
ขนาดไมนอยกวา 165
แรงมา จํานวน 1 คัน

จัดซื้อรถแทรกเตอร
ตีนตะขาบ ขนาดไมนอย
กวา 165 แรงมา เพื่อ
ใชงานภายในบอขยะ
เทศบาล จํานวน 1 คัน

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
4,733,000 ประสิทธิภาพ การบริหาร
ในการจัดการ จัดการบอขยะ
ขยะที่เพิ่มขึ้น เทศบาลมี

6,900,000 ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 20
การบริหาร
จัดการบอขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 21

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการทบทวนผล
การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมอยาง
ครบวงจร ระยะที่ 2

เพื่อทบทวนผลการศึกษา
ความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
รวมอยางครบวงจรให
เปNนปOจจุบัน

ดําเนินการจางที่ปรึกษา
ทบทวนผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยรวมอยางครบวงจร
ระยะที่ 2

11 โครงการจัดซื้อรถตักขุด
หนาขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน
1 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซื้อรถตักขุดหนาขุดหลัง
ชนิดลอยาง ระบบขับเคลื่อน
4 ลอ เครื่องยนตดีเซล มี
กําลังไมนอยกวา 90 แรงมา
จํานวน 1 คัน

รวม

11 โครงการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

ประสิทธิภาพ การบริหาร
ในการจัดการ จัดการบอขยะ
ขยะที่เพิ่มขึ้น เทศบาลมี

กอง
สาธารณสุขฯ

ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
ในการจัดการ ประสิทธิภาพใน
ขยะที่เพิ่มขึ้น การฝOงกลบขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 20

-

-

3,300,000

-

-

ได สอดคลอง
กับปPมาณขยะที่
เขาสูระบบ

20,000

2,420,000 218,870,000

20,000 11,653,000

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการแกไขป6ญหา
ผักตบชวา

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค5

เป6าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อลดการแพรกระจาย ดําเนินการจํากัด
ของวัชพืชในแหลงน้ํา
ผักตบชวาในแหลงน้ํา ป:
ละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 ปริมาณ
ผักตบชวาที่
สามารถกําจัด
ไดในพื้นที่ ไม
นอยกวา 9๐%
50,000

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก
แหลงน้ําใน
เขตพื้นที่
ปราศจาก
ผักตบชวา

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวนเด็กที่เขารวม
โครงการ 50 คน

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

1 ฝ7กอบรมกีฬาฟุตบอล

เพื่อใหเด็กไดมีทักษะใน
การเลนกีฬา

2 จัดการแขงขันฟุตบอล
เทศบาล "ไทพังโคนคัพ"

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา จํานวนทีมที่เขารวม 30
ทีม

100,000

100,000

100,000

100,000

3 จัดงานวันเด็กแหงชาติ

เพื่อใหเด็กไดมีสวนรวม
ในวันสําคัญของตน

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนเด็กที่เขารวม
กิจกรรม จํานวน 1500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
150,000 รอยละ 100 เด็กและ
ของผูเขารวม เยาวชนมี
โครงการ
ทักษะในการ
เลนฟุตบอล
100,000 รอยละ ๗0
ประชาชนมี
ของผูเขารวม สุขภาพราง
โครงการ
การสมบูรณ
แข็งแรง
100,000 จํานวน
เด็กไดเขา
ผูเขารวม
รวมกิจกรรม
โครงการ รอย ในวันสําคัญ
ละ 70
ของตน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดการแขงขันกีฬา
จักรยานเทศบาลตําบล
พังโคน

เพื่อสงเสริมกีฬาจักรยาน จํานวนประชาชนที่เขา
รวม ๑๑ ชุมชน

5 กอสรางสนามฟุตซอล

เพื่อเสริมสรางกิจกรรม
นันทนาการใหกับ
เยาวชนและประชาชน

6 ติดตั้งจอ LED สี บริเวณ เพื่อเสริมสรางกิจกรรม
ลานกีฬาอเนกประสงค นันทนาการใหกับ
เยาวชนและประชาชน

2561
(บาท)
100,000

1,600,000
กอสรางสนามฟุตซอล
ขนาดกวาง 18 เมตร
ยาว 35 เมตร จํานวน 2
สนาม
ติดตั้งจอ LED สี บริเวณ
ลานกีฬาอเนกประสงค
จํานวน 1 จอ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

-

-

-

2,400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
100,000 จํานวน
ประชาชนมี
กองการศึกษา
ผูเขารวม
สุขภาพ
โครงการ รอย รางกาย
ละ 70
สมบูรณแข็งแรง

-

-

-

-

จํานวนเด็ก
และเยาวชนที่
ใชประโยชน
ในการเลนกีฬา
จํานวนเด็ก
และเยาวชนที่
ใชประโยชน
ในการเลนกีฬา

ประชาชนมี
รางกาย
สมบูรณ
แข็งแรง
ประชาชนมี
รางกาย
สมบูรณ
แข็งแรง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต

เพื่อรักษาและสงเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผูเขารวมโครงการ
๑,๐๐๐ คน

8 จัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติและบุญบั้งไฟ

เพื่อรักษาและสงเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผูเขารวมโครงการ
๒,๐๐๐ คน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000 120,000 120,000

2565
(บาท)
120,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ ๗๐

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ ๗๐

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

9 จัดงานประเพณีแหเทียน เพื่อรักษาและสงเสริม
เขาพรรษา
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

10 เขารวมแขงขันกีฬา
ฟุตบอลสิรินธรคัพ

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวนผูเขารวมโครงการ
๑,๐๐๐ คน

เพื่อใหเด็กและเยาวชน จํานวนเด็กที่เขารวม
ไดมีทักษะในการเลนกีฬา โครงการ 50 คน

2561
(บาท)
50,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

-

100,000

100,000

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ ๗๐

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก
วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

100,000 รอยละของ
เด็กและ
ผูเขารวม
เยาวชนมี
โครงการที่มี ทักษะในการ
ทักษะการเลน เลนฟุตบอล
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

11 เดินป3Qนวิ่งเพื่อสุขภาพ
เทศบาลตําบลพังโคน

วัตถุประสงค5

เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ใหกับประชาชน

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวนประชาชนที่เขา
รวม ๑๑ ชุมชน

12 โครงการฝ7กอบรมสืบ
เพื่อสงเสริม และอนุรักษ จํานวนประชาชนที่เขา
สานตํานานพื้นบานพังโคน วัฒนธรรมประเพณี
รวม ๑๑ ชุมชน
ทองถิ่น

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
ประชาชนมี
100,000 จํานวน
สุ
ขภาพรางกาย
ผูเขารวม
โครงการ ที่มี สมบูรณแข็งแรง
สุขภาพดีตาม
เกณฑ
50,000 จํานวน
เพื่อสงเสริม
ผูเขารวม
และอนุรักษ
โครงการ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถิ่น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 อุดหนุนโครงการสงเสริม เพื่อรักษาและสงเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
ของประชาชนในระดับ ภายในชุมชน
อําเภอพังโคน

จํานวนผูเขารวม จํานวน
1000 คน

14 อุดหนุนโครงการโคมบัว เพื่อรักษาและสงเสริม
บูชางานวันวิสาขบูชา
วัฒนธรรมอันดีงาม
สภาวัฒนธรรมอําเภอพัง ภายในชุมชน
โคน

ผูเขารวมงานจํานวน
250 คน

2561
(บาท)
75,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75,000
75,000
75,000

2565
(บาท)
75,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขารวมงาน
ไมนอยกวา
รอยละ 60

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม
จํานวน วัฒนธรรม
ผูเขารวมงาน และประเพณี
ไมนอยกวา ภายในชุมชน
รอยละ 60 ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

15 อุดหนุนชุมชนในการ
รวมงานประเพณีบุญ
มหาชาติและบุญบั้งไฟ

รวม

15 โครงการ

วัตถุประสงค5

เพื่อรักษาและสงเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวนชุมชนที่เขารวม
จํานวน 11 ชุมชน

2561
(บาท)
605,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
605,000 605,000 605,000

2565
(บาท)
605,000

3,260,000 1,630,000 4,280,000 1,880,000 1,880,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขารวมงาน
ไมนอยกวา
รอยละ 60
ของประชาชน
ทั้งหมด 11
ชุมชน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก
วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค+

1 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ยานพาหนะและ ในการการป,องกัน
ขนส"ง
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

2 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟ,า
และวิทยุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อรถยนตบรรทุก ชนาด 6
ตัน 6 ล6อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม"ต่ํากว"า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก จํานวน 1
คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ติดตั้งกล6องวงจรป>ดภายใน
ในการการป,องกัน
อาคารสํานักงานเทศบาล
และบรรเทาสาธารณ ตําบลพังโคน จํานวน 8 ตัว
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,920,000
-

500,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค+

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

3 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง
ในการการป,องกัน
พร6อมเครื่องช"วยหายใจ
และบรรเทาสาธารณ จํานวน 2 ชุด
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

4 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการจัดซื้อรถกู6ภัย จํานวน
ยานพาหนะและ ในการการป,องกัน
1 คัน
ขนส"ง
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-

-

5,500,000

-

2565
(บาท)
-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค+

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

5 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
ยานพาหนะและ ในการการป,องกัน
แบบมีกระเช6า 15 เมตร
ขนส"ง
และบรรเทาสาธารณ จํานวน 1 คัน
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

6 การศึกษา

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
การศึกษา

เพื่อให6เด็กมีอุปกรณ จัดซื้อเครื่องเล"นสนาม จํานวน
ออกกําลังกาย และ 1 ชุด
พัฒนาการครบ 4 ด6าน

7 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องพ"นหมอกควัน
ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 เครื่อง
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

ครุภัณฑ
การเกษตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14,000,000
-

150,000

150,000

-

-

-

กองการศึกษา

59,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม

-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

8 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงาน
บ6านงานครัว

9 เคหะและชุมชน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บ6านงานครัว

10 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

11 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

วัตถุประสงค+

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อเลื่อยโซ"ยนต ขนาดไม"
น6อยกว"า 0.5 แรงม6า แต"ไม"
เกิน 1.0 แรงม6า จํานวน 1
เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเลื่อยโซ"ยนต ขนาด
ในการปฏิบัติงาน
3.00 แรงม6า จํานวน 1
บริการประชาชนของ เครือ่ ง
กองช"าง

ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ยานพาหนะและ ในการปฏิบัติงาน
ขนส"ง
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาด
4000 ลิตร ชนิด 6 ล6อ
เครื่องยนตดีเซลกําลังแรงม6า
สูงสุดไม"น6อยกว"า 150
แรงม6าจํานวน 1 คัน
ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ยานพาหนะและ ในการดูแลรักษา
ท6าย ขนาด 6 ตัน 6 ล6อ
ขนส"ง
ความสะอาดของถนน จํานวน ๑ คัน

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

25,000

-

-

-

2,400,000

-

2,300,000

-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม

-

-

กองช"าง

-

-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม

-

-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค+

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000,000
-

2561
(บาท)
-

12 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

13 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อใช6ในการ
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ยานพาหนะและ ปฏิบัติงานของกองช"าง 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ขนส"ง
ไม"ต่ํากว"า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล6อ แบบดับเบิ้ล
แคบ (สี่ประตู) จํานวน 1 คัน

-

787,000

-

-

14 แผนงานการ
พาณิชย

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

-

-

-

-

รวม

14 โครงการ

ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อรถกวาดดูดฝุKน จํานวน
ยานพาหนะและ ในการดูแลรักษา
๑ คัน
ขนส"ง
ความสะอาดของถนน

2565
(บาท)
-

เพื่อใช6สําหรับวาง
จ6างเหมาก"อสร6างโตLะวาง
สินค6าภายในตลาดสด จําหน"ายสินค6าตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน เทศบาลตําบลพังโคน

76,000

241,000 5,254,000 34,587,000

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม
กองช"าง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม
-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงภูมิทัศนหนอง
สิม หมูที่ 8

วัตถุประสงค8

เพื่อสรางสถานที่พักผอน
หยอนใจประจําชุมชน

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศนจํานวน
1 แหง

2 จัดซื้อที่ดินเพื่อขยาย
เพื่อสรางสถานที่พักผอน จัดซื้อที่ดิน จํานวน 1
พื้นที่สวนสาธารณะ หมูที่ หยอนใจประจําชุมชน
แปลง
1
3 ถมที่ดินเพื่อขยายพื้นที่
สวนสาธารณะ หมูที่ 1

เพื่อสรางสถานที่พักผอน
หยอนใจประจําชุมชน

ถมที่ดิน จํานวน 1 แปลง

2561
(บาท)
-

2,000,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

-

-

-

-

-

3,500,000

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ
จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ
จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

4 กอสรางสวนสาธารณะ
(สวนขยาย) หมูที่ 1

เพื่อสรางสถานที่พักผอน กอสรางสวนสาธารณะ
หยอนใจประจําชุมชน
จํานวน 1 แหง

5 กอสรางลูป<=นจักรยาน
สวนสาธารณะดอนไฮ

เพื่อสรางสถานที่ออก
กอสรางลูป<=นจักรยาน
กําลังกายใหกับประชาชน จํานวน 1 แหง

-

-

-

6 ขยายทางคอนกรีตรอบ
คลองสวยน้ําใส

เพื่อสรางสถานที่พักผอน ขยายทางคอนกรีต
หยอนใจประจําชุมชน
จํานวน 1 แหง

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
2,000,000 จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ
1,000,000
จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่ออก
ประโยชน
กําลังกาย
500,000
จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะดอนไฮ
หมูที่ ๙

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนรอบเมือง 1 หมู 1

เพื่อสรางสถานที่พักผอน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
หยอนใจประจําชุมชน
สระน้าํ และรอบ
สวนสาธารณะ จํานวน
1 แหง
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
ใชงานไดอยางทั่วถึง
295 เมตร

9 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนจิตตา หมู 1

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

10 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนศรีไทยอุทิศ 1 หมู 1 ใชงานไดอยางทั่วถึง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

-

-

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

-

38,700

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

34,240

-

126,260

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนมี
ประชาชนที่ใช สถานที่
ประโยชน
พักผอนหยอน
ใจ

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใชงาน
รอยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใชงาน

กองชาง

ประชาชนมีไฟฟDาใช
งานทุกครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟDาใช
งานทุกครัวเรือน

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง
กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
53,500

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

11 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนศรีไทยอุทิศ 2 หมู 1 ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
125 เมตร

12 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนจําปาพัฒนา 1 หมู
9
13 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 1 - ทาง
ไปบานดอนตาล หมู 9
14 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย
1 หมู 9
15 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเทศบาล 1 หมู 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
250 เมตร

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
320 เมตร

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

34,240

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
400 เมตร

-

-

107,500

-

171,200

-

137,600

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85,600
-

2565
(บาท)
-

16 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนเทศบาล 2 หมู 9 ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
200 เมตร

17 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนเทศบาล 3 หมู 9 ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

-

-

34,240

-

-

18 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเทศบาล 3 ซอย 1
หมู 9
19 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเหมะธุลิน 4 หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
200 เมตร

-

86,000

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
80 เมตร

-

38,700

-

-

-

20 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเดชภูมี หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
95 เมตร

-

-

40,660

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใชงาน
รอยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
ใชงาน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมีไฟฟDาใช
งานทุกครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟDาใช
งานทุกครัวเรือน

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง
กองชาง
กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
17,120

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

21 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา 2 หมู 8 ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
40 เมตร

22 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนคุณอนันต หมู 8
(ชวง1)
23 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนคุณอนันต หมู 8
(ชวง2)
24 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 2
หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
40 เมตร

17,120

-

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
40 เมตร

17,120

-

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
300 เมตร

128,400

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
128,400

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

25 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 3
หมู 8
26 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนบุตรชาติ หมู 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
300 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
500 เมตร

-

-

27 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนประชารวมใจ 1
และ 2 หมูที่ 1 (ชุมชน
บานใหม)
28 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนกิมพัฒนา ชวงที่ 2
หมูที่ 1 (ชุมชนบานใหม)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
200 เมตร

-

86,000

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
100 เมตร

-

43,000

215,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง
กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

29 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุระวิภา หมูที่ 9
(ชุมชนศรีจําปา 1)
30 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนแพงพัฒนา หมูที่ 8
(ชุมชนหนองสิม)
31 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล ๔ หมูที่ ๙
32 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนคําลือฤทธิ์ (พูล
สวัสดิ์) หมูที่ ๘

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
580 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟDา ระยะทาง
300 เมตร

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
๑๐๕ เมตร
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา ๙๕
เมตร

-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
249,400
-

129,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

45,000

-

-

-

42,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

33 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล ๑๐ หมูที่
๙
34 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
รอบสวนสาธารณะดอน
ไฮ หมูที่ ๙
35 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 6 หมูที่ ๙

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
176 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
๑,๕๐๐ เมตร
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
170 เมตร
36 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ถนนสุขาภิบาล 7 หมูที่ ๙ ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
170 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
79,200
-

2565
(บาท)
-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

85,000

-

-

-

-

85,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65,000
-

37 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา8 หมูที่
8
38 อุดหนุนขยายเขตไฟฟDา
ถนนเลิงพัฒนา9 หมูที่
8
39 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนรอบเมือง 1 หมู 1

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
130 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟDา ขยายเขตไฟฟDา
ใชงานไดอยางทั่วถึง
ระยะทางไมนอยกวา
130 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
ขยายเขตประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ระยะทาง 295 เมตร

40 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนทอไหม ซอย 1
หมู 1
41 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนทอไหม ซอย 2
หมู 1

ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 180 เมตร

-

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 150 เมตร

-

-

-

200,600

2565
(บาท)
-

-

65,000

-

-

-

-

-

-

-

-

122,400

-

102,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน
รอยละของ
ประชาชนมีไฟฟDาใช
ครัวเรือนที่มีไฟฟDา
งานทุกครัวเรือน
ใชงาน

กองชาง

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

42 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนศรีไทยอุทิศ หมู 1
43 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนศรีไทยอุทิศ 1 หมู
1
44 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนจําปาพัฒนา หมู 9
45 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนจําปาพัฒนา 1 หมู
9
46 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล 1 หมู
9

วัตถุประสงค8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 40 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 120 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27,200
-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

81,600

-

-

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 470 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 250 เมตร

-

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

-

-

319,600

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

204,000

170,000

-

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
217,600

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

47 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล 1 - ทาง
ไปบานดอนตาล หมู 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 320 เมตร

48 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเทศบาล 1 หมู 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 400 เมตร

-

-

-

272,000

-

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 200 เมตร

-

-

-

136,000

-

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 140 เมตร

-

-

-

95,200

-

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 240 เมตร

-

-

-

163,200

-

49 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเทศบาล 2 หมู 9
50 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเทศบาล 3 หมู 9
51 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเทศบาล 3 ซอย 1
หมู 9

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54,400
-

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย
รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 80 เมตร

53 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา 3 หมู
8
54 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเดชภูมี หมู 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 400 เมตร

272,000

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 95 เมตร

64,600

-

-

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 150 เมตร

102,000

-

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 200 เมตร

-

-

136,000

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

52 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเหมะธุลิน 4 หมู 8

55 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา 2 หมู
8
56 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนคุณอนันต หมู 8

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

57 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย
2 หมู 8
58 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย
3 หมู 8
59 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนประชารวมใจ หมูที่
1 (ชุมชนบานใหม)
60 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนรอบเมือง 5 หมูที่
1 (ชุมชนเจาปูPทองแดง)
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
204,000

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 175 เมตร

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 500 เมตร

-

204,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

119,000

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

340,000

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

61 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนแพงพัฒนา หมูที่ 8
(ชุมชนหนองสิม)
62 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนจิตตา หมูที่ 1
(ชุมชนบานใหม)
63 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล ๔ หมูที่
๙
64 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนรอบเมือง ๖ หมูที่ ๑
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 80 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
๑๐๓ เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
๒๕๐ เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
204,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

54,400

-

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๗๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๗๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

65 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล ๗ หมูที่
๙
66 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล ๑๐ หมู
ที่ ๙
67 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนสุขาภิบาล 6 หมูที่
๙
68 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนรอบเมือง5 หมู1
(ชวงที่ 2)
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เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
๑๗๐ เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
176 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
170 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
250 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๒๐,๐๐๐
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๒๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๒๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๗๕,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ
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69 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา ๘ หมูที่
๘
70 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเลิงพัฒนา ๔ ซอย
๒ หมูที่ ๘
71 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนมูลธิสาร หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

72 อุดหนุนขยายเขตประปา
ถนนเหมะธุลิน 5 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับใชอุปโภคบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
๑๓0 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
160 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
442 เมตร
ขยายเขตประปา
ระยะทางไมนอยกวา
240 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๙๑,๐๐๐
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๑๒,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

-

-

๑๖๘,๐๐๐

-

-

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใชสอย

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับใช
อุปโภคบริโภค

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค8

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ปูผิวแอสฟ<ลทติกคอนกรีต
489,000
คอนกรีต ถนนทางเดิน
วิ่งในการออกกําลังกายที่
กวาง 3.20 เมตร ความ
ภายในสวนสาธารณะ
สะดวกและปลอดภัย
ยาว 454.00 เมตร หนา
(หลวงปูPคํา ยสกุลปุตโต)
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
ชวงที่ 1 หมูที่ 9
นอยกวา 1,452.80 ตร.ม.
เสริ
ม
ผิ
ว
จราจรแอสฟ<
ล
ทติ
ก
เพื
อ
่
ใหประชาชนมี
ท
างเดิ
น
ปูผิวแอสฟ<ลทติกคอนกรีต
70,000
74
คอนกรีต ถนนทางเดิน
วิ่งในการออกกําลังกายที่
กวาง 2.20 เมตร ความ
ภายในสวนสาธารณะ
สะดวกและปลอดภัย
ยาว 84.00 เมตร หนา
(หลวงปูPคํา ยสกุลปุตโต)
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
ชวงที่ 2 หมูที่ 9
นอยกวา 184.80 ตร.ม.
202,000
75 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลทติก เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน ปูผิวแอสฟ<ลทติกคอนกรีต
คอนกรีต ถนนทางเดิน
วิ่งในการออกกําลังกายที่
กวาง 2.00 เมตร ความ
ภายในสวนสาธารณะ (ขาง สะดวกและปลอดภัย
ยาว 300.00 เมตร หนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคน
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
พณิชยการ) หมูที่ 1
นอยกวา 600.00 ตร.ม.
รวม
4,014,540 1,574,900 5,049,960 7,918,600 2,000,000
75 โครงการ

73 เสริมผิวจราจรแอสฟ<ลทติก เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การออกกําลัง
กาย
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การออกกําลัง
กาย
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การออกกําลัง
กาย

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายได
อยางสะดวก
และปลอดภัย
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายได
อยางสะดวก
และปลอดภัย
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายได
อยางสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 8.00 ม. ยาว
ติกคอนกรีต ถนนประชา คมนาคมสัญจรที่สะดวก 140.00 ม. หนา 0.05
อุทิศ หมูที่ 1
และปลอดภัย
ม.

2561
(บาท)
409,000

2 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ติกคอนกรีต ถนนประชา คมนาคมสัญจรที่สะดวก 60.00 ม. หนา 0.15 ม.
อุทิศ หมูที่ 1
และปลอดภัย

-

3 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง หนา 0.05 ม.
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ถนนราษฎรสามัคคี หมูที่ และปลอดภัย
8

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

420,000

-

-

450,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไดอยางสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 260.00 ม. หนา 0.05
ถนนเหมะธุลิน 1 หมูที่ 8 และปลอดภัย
ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
543,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

5 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม. หนา 0.05
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
ถนนเหมะธุลิน 2 หมูที่ 8 และปลอดภัย
ม.

-

-

350,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

6 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 180.00 ม. หนา 0.05
ถนนเหมะธุลิน 3 หมูที่ 8 และปลอดภัย
ม.

-

-

325,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 90.00 ม. หนา 0.05 ม.
ถนนเหมะธุลิน 4 หมูที่ 8 และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
296,000
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

8 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม. หนา 0.05
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
ถนนเหมะธุลิน 5 หมูที่ 8 และปลอดภัย
ม.

-

-

430,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

9 กอสรางเสริมผิวจราจร

-

-

805,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต ถนน คมนาคมสัญจรที่สะดวก 460.00 ม. หนา 0.05
นาเหมือง-ถนนคุณอนันท และปลอดภัย
ม.
หมูที่ 8

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 กอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 1,190.00 ม. หนา
ถนนสามัคคีธรรม หมูที่ 8 และปลอดภัย
0.05 ม. และพิ้นที่ 2
ขางทางชวงตลาดสด
พื้นที่รวมไมนอยกวา
6,160.00 ตร.ม.
11 กอสรางเสริมผิวจราจร
แอสฟ3ลทติกคอนกรีต
ถนนรอบเมือง หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.40 - 7.80 ม.
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ยาว 1,250.00 ม.
และปลอดภัย
หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่รวมไมนอยกวา
9,250.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

3,387,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
2,120,000 จํานวน

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

12 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง
ติกคอนกรีตถนน
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
สุขาภิบาล ๒ (ชวง
และปลอดภัย
ระหวางถนนพังโคน
พัฒนา กับถนนเลิงพัฒนา
๔) หมูที่ ๘

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวหนาไมนอยกวา
๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
กวา 4.00 x 95.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๓๘๐ ตร.ม.

13 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวขนาดไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0x92.0x0.05ม.
พัฒนา ๑หมูที่ ๘
และปลอดภัย
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๔๖๐ ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
133,000
-

-

161,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวขนาดไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0x112.0x0.05ม.
พัฒนา ๒หมูที่ ๘
และปลอดภัย
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๔๖๐ ตร.ม.
15 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนา ๔/๒หมูที่ ๘
และปลอดภัย
กวา 4.00 x 190.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๗๖๐ ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
196,000
-

-

266,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

16 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง
ติกคอนกรีตถนนพังโคน คมนาคมสัญจรที่สะดวก
พัฒนา (ชวงระหวางถนน และปลอดภัย
เลิงพัฒนา กับถนนไป
หนองญาปลอง) หมูที่ ๘

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวหนาไมนอยกวา
๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
กวา 4.00 x 440.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๗๖๐ ตร.ม.

17 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนขางราน คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
สินทวีชัยหมูที่ ๘
และปลอดภัย
กวา 4.00 x 170.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๖๘๐ ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
616,000
-

-

238,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนา ๖หมูที่ ๘
และปลอดภัย
กวา 4.00 x 230.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๙๒๐ ตร.ม.
19 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนจําปา คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนาหมูที่ ๙
และปลอดภัย
กวา 4.00 x 480.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๙๒๐ ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
322,000
-

-

672,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

20 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง
ติกคอนกรีตถนนสุระวิภา คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ชวงที่ ๑(หนาโรงเรียน และปลอดภัย
อนุบาลปRยะธิดา) หมูที่ ๙

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวหนาไมนอยกวา
๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
กวา 4.00 x 275.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๑๐๐ ตร.ม.

21 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวแอสฟ3ลทติกคอ
ติกคอนกรีต ถนนชาตรี คมนาคมสัญจรที่สะดวก นกรีตขนาดไมนอยกวา
หมูที่ ๑
และปลอดภัย
4.๐ x ๒92 x๐.๐๕ ม.
หรือพืนที่รวมไมนอยกวา
1168ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
385,000
-

-

400,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวแอสฟ3ลทติกคอ
ติกคอนกรีต ซอยชาตรี ๑ คมนาคมสัญจรที่สะดวก นกรีตขนาดไมนอยกวา
หมูที่ ๑
และปลอดภัย
๕.๐x 88 x๐.๐๕ ม.
หรือพืนที่รวมไมนอยกวา
440ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด
23 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวแอสฟ3ลทติกคอ
ติกคอนกรีต ซอยชาตรี ๒ คมนาคมสัญจรที่สะดวก นกรีตขนาดไมนอยกวา
หมูที่ ๑
และปลอดภัย
๕.๐x ๙8 x๐.๐๕ ม.
หรือพืนที่รวมไมนอยกวา
490ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
155,000
-

-

172,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวขนาดไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนคุณ
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0x157x0.05 ม.
อนันต ๔ หมูที่ ๘
และปลอดภัย
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
785 ตร.ม.
25 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวขนาดไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0x100.0x0.05
และปลอดภัย
ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
พัฒนา 5หมูที่ ๘
500 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
275,000
-

-

175,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนเลิง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนา ๔ ถึงถนนสามัคคี และปลอดภัย
กวา 4.00 x 1,000.00
ธรรม หมูที่ ๘
เมตร หรือพืน้ ที่ไมนอย
กวา 4000 ตร.ม.
27 เสริมผิวจราจรแอสฟ3ลท เพื่อใหประชาชนมีทาง เสริมผิวหนาไมนอยกวา
ติกคอนกรีตถนนทอไหม คมนาคมสัญจรที่สะดวก ๐.๐๕ ม. ขนาดไมนอย
พัฒนา หมูที่1
และปลอดภัย
กวา 5.00 x 745.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 3725 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,400,000
-

-

1,307,250

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

28 กอสรางขยายผิวจราจร
คสล. 2 ขางทาง ถนน
รจนา หมูที่ 1

วัตถุประสงค7

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายผิวจราจร คสล. 2
ขางทาง หนา 0.15 เมตร
กวางตามรายละเอียด
ประกอบแบบ พื้นที่ไม
นอยกวา 1,405.00
ตารางเมตร

29 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 340.00 ม. หนา 0.15
เลิงพัฒนา 4 - ถนน
ม.
และปลอดภัย
สามัคคีธรรม หมูที่ 8
30 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
เหมะธุลิน 4 หมูที่ 8
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 169.00 ม. หนา 0.15
และปลอดภัย
ม.

2561
(บาท)
-

951,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,050,000
-

-

710,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
จิราภรณ หมูที่ 8
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 86.00 ม. หนา 0.15 ม.
และปลอดภัย
32 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
ปานทิพย หมู 8
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 140.00 ม. หนา 0.15
และปลอดภัย
ม.
33 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
คําลือฤทธิ์ (ถนนพูลสวัสดิ์ คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม. หนา 0.15
2) หมูที่ 8
และปลอดภัย
ม.
34 กอสรางขยายผิวจราจร
คสล.2 ขางทาง ถนน
สามัคคีธรรม หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีทาง กวางขางละ 1.50 ม.
คมนาคมสัญจรที่สะดวก หนา 0.15 ม.
และปลอดภัย

2561
(บาท)
308,000

-

729,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

457,000

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

2,260,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.00 ม. ยาว
ภาคภูมิ 1 ชวงที่ 1
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 160.00 ม. หนา 0.15
หมูที่ 9
และปลอดภัย
ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
669,000
-

2565
(บาท)
-

36 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
จําปาพัฒนา 1 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก 40.00 ม. หนา 0.15 ม.
และปลอดภัย

-

-

-

500,000

-

37 กอสรางถนน คสล. รอบ เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 3.00 ม. ยาว
สระน้ําสวนสาธารณะ
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 447.00 ม. หนา 0.15
ดอนไฮ หมูที่ 9
และปลอดภัย
ม.

-

-

-

1,012,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

38 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางสวนสาธารณะ
หลวงปูXคําฯ - สระน้ําดอน
ไฮ หมูที่ 9
39 กอสรางถนนลูกรังรอบ
สวนสาธารณะดอนไฮ
หมูที่ 9

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 282.00 ม. หนา 0.15
และปลอดภัย
ม.
เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 911.00 ม. หนา 0.20
และปลอดภัย
ม.

40 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ภาคภูมิ ชวง 2 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก 96.00 ม.
และปลอดภัย

2561
(บาท)
1,063,000

333,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

268,800

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ภาคภูมิ 2 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม.
และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
560,000

2565
(บาท)
-

42 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ภาคภูมิ 3 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

43 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
สุระวิภา หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 500.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

1,700,000

-

-

44 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
สุขาภิบาล 4 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 150.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

500,000

-

-

-

560,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.00 ม. ยาว
สุขาภิบาล 10 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก 175.00 ม.
และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
585,000
-

2565
(บาท)
-

46 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
เทศบาล 1 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 390.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

-

880,000

-

47 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 4.00 ม. ยาว
เทศบาล 2 หมูที่ 9
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 200.00 ม.
และปลอดภัย

-

-

-

448,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
เลิงพัฒนา๔ ซอย ๓ หมูที่ คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๗๐x๐.๑๕
๘
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด
49 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
แกวอุทิศหมูที่ ๘
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๔๐x๐.๑๕
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด
50 กอสรางถนนคสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
เลิงพัฒนา ๘ หมูที่ ๘
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๔๐x๐.๑๕
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
408,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

336,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

336,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

51 กอสรางถนนคสล. ถนน
เลิงพัฒนา ๗ หมูที่ ๘

52 กอสรางถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล ๖ หมูที่ ๙

53 กอสรางถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล ๗ หมูที่ ๙

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา 5.๐x๑๗9x๐.๑๕
และปลอดภัย
ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
895 ตร.ม.
เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๙๐x๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย
ตามแบบเทศบาลกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๖๕x๐.๑๕
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
520,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

220,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

400,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

54 กอสรางถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล ๙ หมูที่ ๙

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๓๐x๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย
ตามแบบเทศบาลกําหนด

55 กอสรางถนน คสล. รอบ เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
สวน สาธารณะดอนไฮ คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๕.๐x๘๘๕x๐.๑๕
(ชวงที่ ๒) หมูที่ ๙
และปลอดภัย
ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
4,425 ตร.ม.
56 กอสรางถนน คสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางถนน คสล.
เทศบาล๓ ซอย ๑ หมูที่ ๙ คมนาคมสัญจรที่สะดวก ขนาดไมนอยกวา
และปลอดภัย
5.0x130.0x0.05 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
650 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

2,655,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

365,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

57 กอสรางถนน คสล. ถนน
จําปาลา ๓ หมูที่ ๑
(ตั้งแตหวยถึงบอกําจัด
ขยะเทศบาล) (กิจการ
นอกเขตเทศบาล)
58 กอสรางถนน คสล. ถนน
จําปาลา ๓ หมูที่ ๑
(ตั้งแตบอกําจัดขยะ
เทศบาลถึงถนนเขาบาน
ฝ3[งแดง)(กิจการนอกเขต
เทศบาล)

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๕.๐x 390.0 x
และปลอดภัย
๐.๑๕ ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๕.๐x 645.0 x
และปลอดภัย
๐.๑๕ ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,300,000
-

2565
(บาท)
-

2,500,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

59 กอสรางถนนดินซีเมนต เพื่อใหประชาชนมีทาง
ปรับปรุงคุณภาพดวยยาง คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ธรรมชาติ ถนนสุระวิภา และปลอดภัย
หมูที่8

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ถนนดินซีเมนต ขนาดไม
นอยกวา
5.0x564.0x0.20 ม.
หรือ พื้นที่ไมนอยกวา
2,820 ตร.ม.
60 กอสรางถนนดินซีเมนต เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนนดินซีเมนต ขนาดไม
ปรับปรุงคุณภาพดวยยาง คมนาคมสัญจรที่สะดวก นอยกวา 5.๐x885.0x
ธรรมชาติ ถนนรอบ
และปลอดภัย
๐.20 ม. หรือพื้นที่ไม
สวนสาธารณะดอนไฮ
นอยกวา4425 ตร.ม.
หมู9

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
-

-

1,400,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

61 กอสรางถนน คสล.ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง
พลศรีลา(ชวงตั้งแต
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
อาคารไฟฟ\านาเหมืองถึง และปลอดภัย
ถนนเลิงพัฒนา 4) หมูที่8

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.ขนาดไมนอย
กวา 5.0x309x0.15
ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1545 ตร.ม.

62 กอสรางถนน คสล ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
รอบเมือง ๕ หมูที่ ๑
คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๕.๐x๑๗๕x๐.๑๕
(ชวงที่ ๒)
และปลอดภัย
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด
63 กอสรางถนน คสล ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
เลิงพัฒนา ๔ ซอย ๒ หมู คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา ๔.๐x๑๖๐x๐.๑๕
ที่ ๘
และปลอดภัย
ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๖๔๐ ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
870,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

500,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

360,000

-

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 กอสรางถนนลูกรัง ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนนลูกรังขนาดไมนอย
มูลธิสาร หมูที่ 1 (ชุมชน คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา 4.0 x 442.0 x
บานใหม - หนองสระพัง) และปลอดภัย
1.50 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1,768 ตร.ม
65 กอสรางฟุตบาท ถนนพัง เพื่อใหประชาชนมีทาง
โคนพัฒนา หมูที่ 8 (ชวง คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ที่ 1) ตั้งแตทางหลวงไป และปลอดภัย
อ.วาริชภูมิ - ถนนเผือก
อุทิศ (ทิศใต)

ฟุตบาททางเทาขนาด
ขางละไมนอยกวา 1.0 x
480.0 x 0.15 เมตร
สองขางทาง หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 960 ตร.ม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

-

530,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

66 กอสรางฟุตบาท ถนนพัง เพื่อใหประชาชนมีทาง ฟุตบาททางเทาขนาด
โคนพัฒนา หมูที่ 1
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ขางละไมนอยกวา 1.0 x
ตั้งแตทางหลวงไป อ.
และปลอดภัย
660.0 x 0.15 เมตร
วาริชภูมิ - ถนนรอบเมือง
สองขางทาง หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1,320 ตร.ม
67 กอสรางถนนคสล. ถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง ถนน คสล. ขนาดไมนอย
มูลธิสาร หมูที่ 1 (ชุมชน คมนาคมสัญจรที่สะดวก กวา 5.0 x 442.0 x
บานใหม- หนองสระพัง) และปลอดภัย
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,210 ตร.ม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
730,000
-

-

1,300,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

68 ขนายผิวจราจรหลังทอ
เหลี่ยม คสล. ถนน
สุขาภิบาล 1 - ถนนกมล
อุทิศ) หมูที่ 9 (หลังราน
เจิญยนต)
69 กอสรางถนน คสล.
พรอมทอและบอพัก
คสล. ถนนอิดพัฒนา 4
หมูที่ 1
70 กอสรางถนน คสล.
พรอมทอและบอพัก
คสล. ถนนอิดพัฒนา 5
หมูที่ 1

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ขยายถนน คสล. ขนาด
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ขางละ 1.0 x 12.0 x
และปลอดภัย
0.15 เมตร สองขางทาง
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
24 ตร.ม
เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 6.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 160.00 ม. หนา 0.15
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ม.
ทวมขัง
เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 82.00 ม. หนา 0.15 ม.
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

929,000

-

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

-

601,000

-

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

71 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชนมีทาง
พรอมทอระบายน้ํา ถนน คมนาคมสัญจรที่สะดวก
รอบเมือง 2 หมูที่ 1
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง
72 กอสรางทอและบอพัก เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล
คสล. ถนนจําปาลา 3
หมูที่ 1
73 กอสรางทอและบอพัก
คสล. พรอมงานขยายผิว
จราจร คสล. ถนนทอไหม
(ชวงที่ 1) หมูที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 5.00 ม. ยาว
248.00 ม. หนา 0.15
ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,050,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

ทอและบอพัก คสล. Ø
0.60 ม. ความยาวรวม
660 เมตร

-

-

-

2,400,000

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

ทอและบอพัก คสล. ø 0.60 ม.
พรอมขยายผิวจราจร กวางขาง
ละ 1.50 ม. ยาวรวม 734.00
ม. หนา 0.15 ม.

-

-

-

2,802,000

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,639,000
-

2565
(บาท)
-

74 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนรอบเมือง 5
ชวงที่ 1 หมูที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
584.00 ม.

75 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนรอบเมือง 5
ชวงที่ 2 หมูที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
560.00 ม.

-

-

-

1,860,000

76 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนรอบเมือง 5
ชวงที่ 3 หมูที่ 1

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
380.00 ม.

-

-

-

1,197,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

77 กอสรางทอหรือราง
ระบายน้ํา คสล. ถนน
เลิงพัฒนา 5 หมูที่ 8

วัตถุประสงค7

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
200.00 ม.

78 กอสรางทอพรอมบอพัก คสล. เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน
หรือรางระบายน้ํา คสล.
เขตเทศบาล
ถนนสามัคคีธรรม-ถนนนา
เหมือง (ถนนหนองสิม) หมูที่
8

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ทอพรอมบอพัก ø 0.60 ม.
ยาวรวม 2 ขางทาง 733.00
ม. งานรางระบายน้ํา กวาง
0.50 ม. ยาว 185.00 ม.

79 กอสรางทอและรางระบาย เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
น้ํา คสล. ถนนนาเหมือง- เขตเทศบาล
600.00 ม.
หนองหญาปลอง ชวงที่ 2
ดานขวาทาง หมูที่ 8

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

-

-

1,850,000

-

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

-

-

3,000,000

-

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

80 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนเหมะธุลิน 1
- ถนนหนองสิม (ขางทาง
เดียว) หมูที่ 8
81 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนเหมะธุลิน 3
หมูที่ 8
82 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนเหมะธุลิน 4
หมูที่ 8

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 1 ขางทาง
เขตเทศบาล
520.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
752,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
360.00 ม.

-

-

-

1,008,000

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
200.00 ม.

-

-

-

560,000

-

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

83 กอสรางทอและบอพัก
คสล. ถนนเหมะธุลิน 5
หมูที่ 8

เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน ความยาวรวม 2 ขางทาง
เขตเทศบาล
400.00 ม.

84 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.

เพื่อใหประชาชนมีทาง ขนาด 1.80 x 1.80 ม.
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ผิวจราจรกวาง 8.00 ม.
และปลอดภัย

ขามลําหวยคําโพธิ์นอย
ชวงถนนศรีสุข 2 กับถนน
หนองสิม หมูที่ 8

85 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชนมีทาง กวาง 5.00 ม. ยาว
ถนนกมลอุทิศ 1 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก 100.00 ม.
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,372,000
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

900,000

-

-

-

-

300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

86 กอสรางรางระบายน้ําค เพื่อป\องกันน้ําทวมขังใน
สล. ถนนนาเหมืองเขตเทศบาล
หนองหญาปลอง (ชวง
ระหวางถนนนอพลซาถนนสามัคคีธรรม) หมูที่
8

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ขนาด
0.70x0.75 ม. ยาวไม
นอยกวา 240 เมตร
และบอพักรวมฝา คสล.
1 บอ

87 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อใหประชาชนมีทาง
กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ถนนพังโคนพัฒนาชวง คมนาคมสัญจรที่สะดวก พรอมชองลงทําความ
หลังหมูบานเจริญยนต - และปลอดภัย
สะอาดและฝาปRด คสล.
ถนนไปบานหนองหญา
หนา 0.12 เมตร ความ
ปลอง หมูที่ 8
ยาวรวม 340.00 เมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,135,000
-

-

-

1,750,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

88 กอสรางถนน คสล.
พรอมทอและบอพัก
คสล. ถนนทอไหมพัฒนา
2 หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

กอสรางถนน คสล.
ขนาดไมนอยกวา ๕.๐x
๑๕๙ x๐.๑๕ ม. พรอม
วางทอและบอพัก คสล.
ตามแบบเทศบาลกําหนด

89 กอสรางถนน คสล. ถนน
ทอไหมพัฒนา (ชวงที่ ๓)
หมูที่ ๑ พรอมวางทอ
และบอพัก คสล.(ขาง
รานหอมแจงหมูกะทะ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

กอสรางถนน คสล.
ขนาดไมนอยกวา ๕.๐x
๖๒ x๐.๑๕ ม. พรอม
วางทอและบอพัก คสล.
ตามแบบเทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
-

-

315,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

90 กอสรางทอและบอพัก
คสล. พรอมขยายผิว
จราจร คสล. ถนนจําปา
ลา ๓ (ฝ3[งขวา) หมูที่ ๑
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เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วางทอ คสล.f ๐.๖๐ ม.
และบอพักคสล. พรอม
ขยายถนน คสล. กวาง
ไมนอยกวา ๑.๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด
91 กอสรางทอและบอพัก เพื่อใหประชาชนมีทาง วางทอ คสล.f ๐.๖๐ ม.
คสล. พรอมขยายผิว
คมนาคมสัญจรที่สะดวก และบอพักคสล. พรอม
จราจร คสล. ถนนจําปา และป\องกันป3ญหาน้ํา
ขยายถนน คสล. กวาง
ลา ๓ (ฝ3[งซาย) หมูที่ ๑ ทวมขัง
ไมนอยกวา ๑.๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000
-

-

1,200,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

92 ขยายผิวจราจร คสล.
ถนนทอไหม (ชวงที่ ๑)
หมูที่ ๑สองขางทาง
พรอมวางทอและบอพัก
คสล.
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เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และป\องกันป3ญหาน้ํา
ทวมขัง

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางสวนขยายถนน
คสล. สอง ขางทาง
ขยายขางละไมนอยกวา
๑.๕๐x ๓๖๓ x๐.๑๕ ม.
พรอมวางทอและบอพัก
คสล. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

93 กอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน รางระบายน้ําคสลฺ กวาง
คสล.สองขางทาง ถนน เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี ๕.๐ ม. พรอมบอพัก
หนองสิม (ถนนนาเหมือง ประสิทธิภาพ
คสล. ความยาวรวมไม
- เหมะธุลิน 1) หมูที่ ๘
นอยกวา๒๗๘ ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,802,000
-

-

1,100,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

94 ปรับปรุงทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน รื้อทอและบอพัก คสล.
คสล. ซอยสนธยา 1 หมู เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี เดิม แลววางทอ คสล.
ที่ 1 สองขางทาง
ประสิทธิภาพ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวมสอง
ขางทางไมนอยกวา 173
เมตร
95 ปรับปรุงทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน รื้อทอและบอพัก คสล.
คสล. ซอยสนธยา 3 หมู เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี เดิม แลววางทอ คสล.
ที่ 1 สองขางทาง
ประสิทธิภาพ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวมสอง
ขางทางไมนอยกวา 133
เมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000
-

-

130,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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96 กอสรางทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน
พรอมบอพัก คสล. ถนน เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี
จิระพัฒนา หมูที่ 9 (แยก ประสิทธิภาพ
วัดปXาศรีจําปาชนบท ถนนพังโคน-บึงกาฬ )

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาว 420
เมตร (ขวาทาง)

97 กอสรางทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําใน ทอระบายน้ํา คสล.
ถนนสุขาภิบาล 1 หมูที่ เขตเทศบาลเป`นไปโดยมี ขนาดเสนผานศูนยกลาง
9 (ชวงถนนสุขาภิบาล 4 ประสิทธิภาพ
0.40 เมตร พรอมบอ
- สุขาภิบาล 7)
พัก ความยาวรวมสอง
ขางทางไมนอยกวา 520
เมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,800,000
-

-

2,340,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

จํานวนครั้งที่
เกิดป3ญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

สามารถป\องกัน
ป3ญหาน้ําทวมขัง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

98 ปรับปรุงภูมิทัศนและ
ปรับปรุงผิวพื้นฟุตบาท
ถนนนิตโย 2 ขางทาง
หมูที่ 1, 8, 9

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ปรับปรุงภูมิทัศนสองขาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ทาง ความยาวรวม
และปลอดภัย
7,500เมตร

99 กอสรางกําแพงกันดิน
เพื่อป\องกันการพังทลาย กอสรางกําแพงกันดิน
ถนนศรีไทยอุทิศ 2 หมูที่ ของดิน
ความยาว 112 เมตร
1

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
-

818,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ปริมาณที่ลดลง สามารถป\องกัน
ของดินที่พังทลาย การพังทลายของ

กองชาง

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ดินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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100 กอสรางสี่แยกไฟแดงถนน เพื่อใหประชาชนมีการ

เผือกอุทิศ หมู ๘ และ ๙ คมนาคมสัญจรที่สะดวก
ตัดกับ ถนนนิตโย
และปลอดภัย
พรอมติดตั้งป\ายเตือน
และสัญญาณไฟจราจร
ตางๆ
101 ขุดลอกลําหวยคําโพธิ์ หมูที่ เพื่อป\องกันและแกไข
1
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางสี่แยกไฟแดงจํานวน
๑ แหงพรอมติดตั้งป\ายและ
สัญญาณไฟจราจรตางๆ ตาม
แบบเทศบาลกําหนด

ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
360.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 1,800.oo
ลูกบาศกเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

อัตราการเกิด สามารถลดการ
อุบัติเหตุที่ลดลง เกิดอุบัติเหตุได

กองชาง

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

อยางมี
ประสิทธิภาพ

-

86,000

-

-

-

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป\องกันและแกไข
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
660.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 3,300.oo
ลูกบาศกเมตร

103 ขุดลอกลําหวยเสียว หมูที่ 1 เพื่อป\องกันและแกไข
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
2,060.00 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไมนอยกวา 10,300.oo
ลูกบาศกเมตร

102 ขุดลอกลําหวยคําโพธิ์นอย
หมูที่ 1

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
149,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

-

383,000

-

-

-

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

104 ขุดลอกลําหวยใต หมูที่ 1

105 ขุดลอกลําหวยแก หมูที่ 9
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เพื่อป\องกันและแกไข
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

เพื่อป\องกันและแกไข
ป3ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
450.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 2,250.oo
ลูกบาศกเมตร
ขุดลอกลําหวย จํานวน 1
สาย ลึกเฉลี่ยจากทองคลอง
เดิม 1.oo เมตร ยาว
650.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 3,250.oo
ลูกบาศกเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
102,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

จํานวนชุมชนที่ สามารถป\องกัน
ไดรับประโยชน และบรรเทา

กองชาง

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

-

148,000

-

-

-

อุทกภัยและภัย
แลงจํานวน 11
ชุมชน

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง ขยายผิวจราจร คสล. กวาง
ถนนสุขาภิบาล 1 หมูที่ คมนาคมสัญจรที่สะดวก 1.0 ม. ยาว225 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
9 (ฝ3[งทิศเหนือ แยกจาก และปลอดภัย
กวา 225 ตร.ม.(ไมรวมบอ
ถนนกมลอุทิศ )
พัก)
107 กอสรางทางเชื่อมถนน เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางถนน คสล. กวาง
ทางเขาหมูบานเจริญ
คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
ยนตกับทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
(ถนนนิตโย) หมูที่ 8
นอยกวา 75 ตร.ม.
106 กอสรางขยายผิวจราจร

108 กอสรางทางเชื่อมถนน

เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางถนน คสล. กวาง
เลิงพัฒนากับทางหลวง คมนาคมสัญจรที่สะดวก 5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
แผนดิน (ถนนนิตโย) หมู และปลอดภัย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
ที่ 8
นอยกวา 75 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

60,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

60,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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109 กอสรางทางเชื่อมถนน
เพื่อใหประชาชนมีทาง
สุขาภิบาล 2 กับทางหลวง คมนาคมสัญจรที่สะดวก
แผนดิน (ถนนนิตโย) หมูที่ 8 และปลอดภัย
110 กอสรางทางเชื่อมถนนเห
มะธุลิน 1 กับทางหลวง
แผนดิน (ถนนพังโคน-วาริช
ภูมิ) หมูที่ 8
111 กอสรางทางเชื่อมถนน
ทางเขาบานหนองหญา
ปลอง กับทางหลวงแผนดิน
(ถนนนิตโย) หมูที่ 8
112 กอสรางทางเชื่อมถนน
สุขาภิบาล 3 กับทางหลวง
แผนดิน (ถนนนิตโย) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 75 ตร.ม.
กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 75 ตร.ม.
กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 75 ตร.ม.
กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว15 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 75 ตร.ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

60,000

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-

60,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

113 กอสรางถนนลูกรัง ถนน
มูลธิสาร หมูที่ 1 (บาน
ใหม-หนองสระพัง)
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เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ถนนลูกรัง กวาง 6.00 ยาว
435 ม. สูง 2.00 ม.

-

-

-

1,528,000

-

114 กอสรางถนนลูกรัง ถนนวัน เพื่อใหประชาชนมีทาง
ดีอุทิศ หมูที่ 1 (บานใหม- คมนาคมสัญจรที่สะดวก
หนองสระพัง)
และปลอดภัย

ถนนลูกรัง กวาง8.00 ม.
ยาว 125.00 ม. สูง
0.80 ม. หนา 0.20 ม.

-

-

-

274,000

-

115 กอสรางถนน คสล. ถนน
รอบเมือง 6 หมูที่ 1

กอสรางถนน คสล. กวาง
5.0 ม. ยาว 350 ม. หนา
0.15 เมตร

-

-

-

1,137,000

-

กอสรางทอระบายน้ํา
ø0.60 ยาวรวม 2 ขางทาง
440.00 ม.

-

-

-

1,300,000

-

เพื่อใหประชาชนมีทาง
คมนาคมสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

116 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหประชาชนมีทาง
ถนนสุขาภิบาล 1 หมูที่ 9 คมนาคมสัญจรที่สะดวก
(ชวงคลองชลประทานและปลอดภัย
หวยพังโคน)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร
จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

117 กอสรางทอระบายน้ํา

คสล. ถนนสุขาภิบาล 4
หมูที่ 9
118 กอสรางทอระบายน้ํา

คสล. ถนนสุขาภิบาล 6
หมูที่ 9
119 กอสรางทอระบายน้ํา

คสล. ถนนสุขาภิบาล 8
หมูที่ 9
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เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางทอระบายน้ํา
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ø0.40 ยาวรวม 2 ขาง
และปลอดภัย
ทาง 200.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
440,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางทอระบายน้ํา
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ø0.40 ยาวรวม 2 ขาง
และปลอดภัย
ทาง 200.00 ม.

-

-

-

440,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีทาง กอสรางทอระบายน้ํา
คมนาคมสัญจรที่สะดวก ø0.40 ยาวรวม 2 ขาง
และปลอดภัย
ทาง 360.00 ม.

-

-

-

792,000

-

จํานวน
ประชาชนที่ใช
ประโยชนใน
การสัญจร

ประชาชน
เดินทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

รวม

โครงการ

119 โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
7,180,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

3,951,000 51,440,250 37,519,800 2,120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค6

เพื่อใหเด็กนักเรียนได
อาหารเสริม(นม)

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนโรงเรียนบานพัง
โคนฯและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ผูบริหาร ครู นักเรียน
2 สนับสนุนคาใชจายการ เพื่อใหการดําเนินการ
บริ
ห
ารจั
ด
การศู
น
ยพั
ฒ
นา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บริหารสถานศึกษา ศูนย
เด็
ก
เล็
ก
เป=
น
ไปตามระเบี
ย
บ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพังโคน
เพื่อรองรับกิจกรรมการ
3 กอสรางอาคาร
เอนกประสงคศูนยพัฒนา เรียนการสอนของศูนย
เด็กเล็กเทศบาลตําบลพัง พัฒนาเด็กเล็ก
โคน

อาคารอเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กไดรับ
อาหารเสริม
นมรอยละ
100
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 การบริหาร
การจัดการ
ของศูนยเด็ก
ไมนอยกวา
รอยละ 80
2,000,000
พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ
50

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได)รับ รับผิดชอบหลัก
เด็กมี
พัฒนาการ
เหมาะกับวัย

กองการศึกษา

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กได
มาตรฐานตาม
เกณฑที่กรม
กําหนด
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีพื้นที่
ดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค6

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

เพื่อใหเด็กมีอุปกรณออก จัดซื้อเครื่องเลนสนาม ปC
กําลังกาย และ
ละ 1 ชุด
พัฒนาการครบ 4 ดาน

5 กอสรางสนามเด็กเลน
สรางปDญญา

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

กอสรางสนามเด็กเลน
สรางปDญญา จํานวน 1
แหง

2561
(บาท)
150,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

-

50,000

50,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได)รับ รับผิดชอบหลัก

เด็กผาน
เกณฑ
มาตรฐาน
พัฒนาการเด็ก
ไมนอยกวา
รอยละ 80

เด็กมีอุปกรณ กองการศึกษา
ออกกําลังกาย
และ
พัฒนาการครบ
4 ดาน

50,000 รอยละของ
เด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการตาม
เกณฑชี้วัด

เด็กปฐมวัยมี กองการศึกษา
พัฒนาการ
สมบูรณทั้งทาง
รางกายและ
จิตใจ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

6 อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค6

เพื่อสงเสริมโภชนาการ
ครบ 5 หมู

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนโรงเรียนบานพัง
โคนจําปาสามัคคี ตาม
จํานวน ที่ไดรับแจงเป=น
ฐานขอมูลในการจัดสรร

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได)รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 นักเรียนไดรับ เด็กมีภาวะ
กองการศึกษา
อาหารรอยละ โภชนาการ
สมวัยตาม
100
เกณฑ

6,350,000 6,350,000 8,250,000 6,250,000 6,250,000

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสรางความรูความ
1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน เขาใจในการปองกัน
โรงเรียน
ตนเองจากยาเสพติดใน
กลุ,มเด็กนักเรียน

อบรมใหความรูเชิง
ปองกันกับเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป4ที่ 6
จํานวน 140 คน

2 จัดงานรัฐพิธีที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อแสดงออกซึ่งความ
กับสถาบัน
จงรักภักดีต,อสถาบัน
พระมหากษัตริย;
พระมหากษัตริย;

ประชาชนที่ร,วมงานไม,
นอยกว,า 200 คน

2561
(บาท)
45,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000
45,000
45,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
45,000 จํานวนเด็กที่
ผ,านการอบรม
มีความรูความ
เขาใจผ,าน
เกณฑ;ไม,นอย
กว,ารอยละ 60
100,000

ผูเขาร,วมงาน
จํานวนไม,นอย
กว,ารอยละ
60 ของ
กลุ,มเปาหมาย

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เด็กนักเรียนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ปองกันตนเอง
จากยาเสพติด

สํานักปลัด

ประชาชนได กองการศึกษา
แสดงออกซึ่ง
ความ
จงรักภักดีต,อ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย;

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

3 ฝBกอบรมเพื่อพัฒนา
สุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพจิตผูสูงอายุ

ผูสูงอายุจํานวน 100
คน

4 ฝBกอบรมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

จํานวนผูเขาร,วมฝBกอบรม
จํานวน 100 คน

500,000

300,000

300,000

300,000

จํานวนประชาชนที่เขา
ร,วม ๑๑ ชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000

5 แข,งขันกีฬาชุมชนตานยา เพื่อส,งเสริมกีฬาและ
เสพติด
นันทนาการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 ผูสูงอายุเขา
ร,วมโครงการ
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ผูสูงอายุ
กองการศึกษา
คุณภาพชีวิต
และ
สุขภาพจิตดีขึ้น
คณะกรรมการ กองการศึกษา
300,000
คณะกรรมการ ชุมชนมีความรู
ชุมชนเขาร,วม ประสบการณ;
โครงการ รอย ในการทํางาน
ละ 100
200,000 จํานวน
ประชาชนมี
กองการศึกษา
ผูเขาร,วม
สุขภาพ
โครงการ รอย ร,างกาย
ละ 70
สมบูรณ;แข็งแรง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 ฝBกอบรมส,งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมและงานฝ4มือ
ในกลุ,มผูสูงอายุ

สรางอาชีพใหแก,กลุ,ม
ผูสูงอายุ

ผูเขาร,วมโครงการ ๕๐ คน

7 ฝBกอบรมส,งเสริมอาชีพ
การปลูกผักพื้นบาน
ปลอดสารพิษในชุมชน

สรางอาชีพใหแก,
ประชาชน

8 ฝBกอบรมบทบาทพัฒนา
สตรี

เพื่อใหสตรีมีความเขาใจ สมาชิกสตรีจํานวน 50
ในบทบาทสตรีต,อชุมชน คน
และสังคม

ผูเขาร,วมโครงการ 50 คน

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
50,000 กลุ,มเปาหมาย ผูเขาอบรมได
ไม,นอยกว,ารอย ความรูและ
ละ 80
ประสบการณ;

20,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

สามารถนํา
ความรูไปใช
ผูเขารับการ
อบรมมีรายจ,าย
ลดลงรอยละ
80ของผูเขา
อบรม
กลุ,มเปาหมาย
ไม,นอยกว,ารอย
ละ 80 มี
ความรูความ
เขาใจใน
บทบาทสตรี

กองการศึกษา

ประชาชนมี
รายจ,ายลดลง

กองการศึกษา

กลุ,มสตรีมี
ความเขาใจ
บทบาทตัวเอง
มากขึ้น

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

9 ฝBกอบรมส,งเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย

10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

วัตถุประสงค

สรางอาชีพใหแก,
ประชาชน

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูเขาร,วมโครงการ 50 คน

ปลูกตนไมบริเวณเกาะ
กลางถนนนิตโย ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน
จํานวน 560 ตน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

101,925

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
15,000 กลุ,มเปาหมาย ผูเขาอบรมได
ไม,นอยกว,ารอย ความรูและ
ละ 80
ประสบการณ;
-

สามารถนํา
ความรูไปใช
จํานวนปายที่
ก,อสราง

เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองการศึกษา

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

11 ก,อสรางปายถนนเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก,อสรางปายถนนเฉลิม
ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระเกียรติตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 แห,ง
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ก,อสรางปาย
ถนนเฉลิมพระ
เกียรติตาม
แบบมาตรฐาน
จํานวน 1 แห,ง

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

12 จัดพิธีเปMดโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
จัดพิธีเปMดโครงการ
เนื่องในโอกาสมหามงคล สวนสาธารณะเฉลิมพระ
พระราชพิธีบรม
เกียรติ จํานวน 1 ครั้ง
ราชาภิเษก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขาร,วม
โครงการ ไม,
นอยกว,า 100
คน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

13 ก,อสรางสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก,อสรางสวนสาธารณะ
ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติตาม
แบบมาตรฐาน จํานวน 1
พระราชพิธีบรม
แห,ง
ราชาภิเษก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

14 จัดพิธีเปMดโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ร,วมเฉลิมพระเกียรติ
จัดพิธีเปMดสวนสาธารณะ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ
พระราชพิธีบรม
ก,อสรางแลวเสร็จ จํานวน
ราชาภิเษก
1 ครัง้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขาร,วม
โครงการ ไม,
นอยกว,า 100
คน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลตําบลพัง
โคนและทุกภาค
ส,วนที่เกี่ยวของ
ไดมีส,วนร,วมการ
เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย;

กองช,าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

15 อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรพังโคน
โครงการเสริมสรางวินัย
จราจรในสถานศึกษา

รวม

15 โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อสรางวินัยและความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรใหแก,
เยาวชน

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมใหความรูเชิง
ปองกันกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน จํานวน
200 คน

2561
(บาท)
-

1,015,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

896,925 1,715,000

830,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
20,000 จํานวนเด็กที่ เด็กนักเรียนมี
ผ,านการอบรม วินยั และมี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร

830,000

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.3 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
36,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36,000
36,000
36,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
36,000 ผูที่ไดรับ
จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูป4วย เพื่อใหผูป4วยเอดสมี
สวัสดิการ
รอยละ 100
เอดส
หลักประกันพื้นฐานใน
รอยละ 100
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูที่ไดรับ
2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
เพื่อใหผูสูงอายุมี
รอยละ 100
หลักประกันพื้นฐานใน
ผูสูงอายุ
สวัสดิการ
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
รอยละ 100
80,000
90,000
90,000
90,000
90,000 ผูที่ไดรับ
จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน เพื่อใหผูพิการมี
สวัสดิการ
รอยละ 100
หลักประกันพื้นฐานใน
พิการ
รอยละ 100
การสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได&รับ รับผิดชอบหลัก
ผูป4วยเอดส
กองการศึกษา
ไดรับ
สวัสดิการที่ดีขึ้น
ผูสูงอายุไดรับ กองการศึกษา
สวัสดิการ
ผูพิการไดรับ
สวัสดิการ

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
2.3 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

4 สมทบระบบหลักประกัน เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
การป=องกัน การฟ?@นฟู
สมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาล
ระดับปฏมภูมิเชิงรุก
5 คาใชจายในการจัดการ
จราจร

รวม

5 โครงการ

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน
ไดรับการสงเสริมสุขภาพ
ป=องกันโรคฟ?@นฟู
สมรรถภาพและ
รักษาพยาบาลในระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก

เพื่อใหระบบจราจรในเขต สถิติการเกิดอุบัติเหตุใน
เทศบาลเปHนไปดวยความ เขตเทศบาลลดลงไมนอย
เรียบรอย
กวารอยละ 5

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได&รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
150,000 จํานวนชุมชน ประชาชนใน
กอง
ที่ไดรับ ๑๐๐% เขตเทศบาลมี สาธารณสุขฯ
สุขภาพแข็งแรง

100,000 สถิติการเกิด ระบบจราจรใน
อุบัติเหตุที่ลดลง เขตเทศบาล
เปHนไปดวย
ความเรียบรอย

3,366,000 3,376,000 3,376,000 3,376,000 3,376,000

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
จํานวน 1 แหง
เทศบาลตําบลพังโคน
การใชงานอาคาร
สํานักงานของเทศบาล

2 เทศบาลสัญจร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ประชาชนในพื้นที่
การใหบริการประชาชน เทศบาลเขารวมงานไม
นอยกวา 300 คน
ของเทศบาล

2561
(บาท)
244,000

15,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

5,000

5,000

5,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก
อาคาร
สํานักงานมี
พื้นที่ใชงาน
เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

สามารถ
5,000 จํานวน
ประชาชนที่ได ใหบริการ
เขารวม
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ประสิทธิภาพ
ในการใชพื้นที่
และความ
ปลอดภัยใน
สํานักงานที่
เพิ่มขึ้น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 250,000 250,000

4 โครงการฝ=กอบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ฝ=กอบรมบุคลากร
ประสิทธิภาพในการ
การปฏิบัติงานของ
จํานวน 50 คน
ปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรของเทศบาล
ตําบลพังโคน

200,000

200,000

5 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อใหอาคารที่ทําการ
สาธารณะที่ทําการชุมชน ชุมชนมีความพรอมใน
บานใหม หมูที่ 1
การใชงาน

217,000

3 คาใชจายในการจัดการ
เลือกตั้ง

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการจัดการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง 1 ครั้ง
เป:นไปโดยเรียบรอย

กอสรางหองน้ําขนาด
กวาง 2.60 เมตร ยาว
3.50 เมตร จํานวน 1
แหง

-

200,000

-

200,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
250,000 จํานวนครั้งที่ การเลือกตั้ง
จัดเลือกตั้ง
เป:นไปดวย
ความเรียบรอย
200,000 จํานวน
บุคลากรของ
บุคลากรที่ผาน เทศบาลมี
การฝ=กอบรม ความรูในการ
ผานเกณฑ
ปฏิบัติงาน
ประเมินไม
นอยกวารอย
ละ 80
-

จํานวน
อาคารที่ทํา
ประชาชนที่ได การชุมชนมี
ใชประโยชน ความพรอมใน
การใชงาน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวย
การปDองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และผลประโยชนทับซอน

เพื่อสงเสริมการปDองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน
ทับซอน

ฝ=กอบรมปFละ 1 ครั้ง

7 โครงการจัดกิจกรรม
ประกวดเรียงความการ
ปDองกันการทุจริตในวง
ราชการ

เพื่อสงเสริมการปDองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในวงราชการ

จัดกิจกรรมประกวด ปFละ
1 ครั้ง

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 จํานวน
บุคลากรที่ผาน
การฝ=กอบรม
ผานเกณฑ
ประเมินไม
นอยกวารอย
ละ 80
10,000 จํานวน
ผูเขารวม
ประกวดไม
นอยกวา 20
ราย

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก
ผูเขารวมอบรม
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
การปDองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ผลประโยชนทับ
ซอน
ประชาชน
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
ปDองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในวง
ราชการ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

8 ปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลตําบลพังโคน
(อาคารขางสํานักงาน
เทศบาล) หมูที่ ๙
9 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานีดับเพลิงยอยและ
อาคารสํานักงานชั่วคราว
เทศบาลตําบลพังโคน

วัตถุประสงค7

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใชเป:นสถานที่ในการ ปรับปรุงหอประชุม
ปฏิบัติงานและจัดประชุม เทศบาลตามแบบ
เทศบาลกําหนด

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม ปรับปรุงอาคารสถานี
ของประชาชน
ดับเพลิงยอยและอาคาร
สํานักงานชั่วคราว
เทศบาลตําบลพังโคน
ตามแบบเทศบาลกําหนด
10 โครงการอุดหนุนศูนย
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง อุดหนุนงบประมาณ
ขอมูลขาวสารการซื้อการ เป:นไปดวยความโปรงใส ใหกับ อปท.ที่เป:นหนวย
จางของ อปท. อําเภอพัง
ดําเนินการปFละ 1 ครั้ง
โคน

2561
(บาท)
-

-

25,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

-

-

-

2565
(บาท)
-

300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่ใช สามารถใช
ประโยชน
ประโยชนจาก
อาคารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

จํานวนครั้งที่ใช สามารถใช
ประโยชน
ประโยชนจาก
อาคารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

จํานวนครั้งที่ การจัดซื้อจัด
ดําเนินการ
จางเป:นไป
อุดหนุน
ดวยความ
งบประมาณ โปรงใส

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

11 โครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
อปท.ในเขตอําเภอพังโคน
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เพื่อบูรณาการการ
ปฏิบัติงานในการ
ชวยเหลือประชาชนใน
เขตพื้นที่

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับ อปท.ที่เป:นหนวย
ดําเนินการปFละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
25,000 จํานวนครั้งที่ การชวยเหลือ
ดําเนินการ
ประชาชน
อุดหนุน
เป:นไปอยางมี
งบประมาณ ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

12 กอสรางเสาติดตั้งลําโพง
หอกระจายขาวชุมชน
จํานวน 12 แหง ภายเขต
เทศบาล

รวม

12 โครงการ
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ใหกับประชาชน

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางและติดตั้งลําโพง
หอกระจายขาว จํานวน
12 แหง ครอบคลุมพื้นที่
11 ชุมชน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
769,000

971,000

750,000

800,000 1,569,000

2565
(บาท)
-

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนชุมชน
ที่ไดรับฟKง
ขอมูลขาวสาร
อยางชัดเจน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
สามารถรับฟKง
ขอมูลขาวสาร
ไดอยางชัดเจน
และทั่วถึง

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการฝ3กอบรมและ
สัมมนา อปพร.

เพื่อเตรียมความพรอมใน จัดอบรม อปพร. จํานวน
การป4องกันและบรรเทา 50 คน
สาธารณภัย

2 โครงการจัดซื้อชุด
ดับเพลิงพรอม
เครื่องชวยหายใจ

เพื่อเตรียมความพรอมใน จัดซื้อชุดดับเพลิงพรอม
การป4องกันและบรรเทา เครือ่ งชวยหายใจจํานวน
สาธารณภัย
2 ชุด

3 โครงการกอสรางระบบ เพื่อใชเป?นแหลงน้ําใน
สูบน้ําสวนสาธารณะดอน การระงับเหตุอัคคีภัย
ไฮ
และการแกไขป@ญหาภัย
แลง

กอสรางระบบสูบน้ํา
จํานวน 1 แหง สูบน้ําได
ไมนอยกวา 1,500
ลิตร/นาที

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
130,000
80,000
80,000

-

213,000

200,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
80,000 รอยละของผู
ผานการ
ฝ3กอบรมที่ผาน
เกณฑประเมิน
-

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลมีความ
พรอมในการ
ป4องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

จํานวนครั้งที่ เทศบาลมีความ
สามารถระงับ พรอมในการ
เหตุเพลิงไหมได ป4องกันและ

สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณ
ภัย
จํานวนครั้งที่ มีน้ําเพียงพอใน
สามารถระงับ การระงับเหตุ
เหตุเพลิงไหมได อัคคีภัยและการ
แกไขป@ญหาภัย
แลง

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดซื้อรถยนต
บรรทุกหกลอ
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เพื่อใชในงานการเก็บขน
พัสดุในการใหบริการ
ประชาชนและอยางอื่นที่
จําเป?น

เพื่อรักษาความปลอดภัย
5 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปIดภายในอาคาร ภายในสถานที่ราชการ
สํานักงานเทศบาลจํานวน
8 ชุด
6 โครงการจัดซื้อรถกูภัย เพือ่ เตรียมความพรอมใน
การป4องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถยนตบรรทุก ชนาด 6
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก จํานวน 1
คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,920,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้งที่
ใหบริการ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
การปฏบัติ
ภารกิจในการ
ใหบริการ
สาธารณะเป?นไป
ดวยความ
สถานที่ราชการ
มีความปลอดภัย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ติดตั้งกลองวงจรปIด
ภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาล จํานวน 8 ชุด

-

-

500,000

-

-

จํานวนกลอง
ที่ติดตั้ง

จัดซื้อรถกูภัย จํานวน 1
คัน

-

-

5,500,000

-

-

จํานวนครั้งที่ เทศบาลมีความ
สามารถระงับ พรอมในการ
เหตุอุบัติภัยได ป4องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการจัดซื้อ
เพื่อเตรียมความพรอมใน จัดซื้อรถดับเพลิงแบบมี
รถดับเพลิงแบบมีกระเชา การป4องกันและบรรเทา กระเชา 12 เมตร
12 เมตร
สาธารณภัย
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถยนตบรรทุก ชนาด 4
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา 105 กิโลวัตต แบบ
กระบะเหล็ก จํานวน 1 คัน

8 โครงการจัดซื้อรถยนต
บรรทุกหกลอ

เพื่อใชในงานการเก็บขน
พัสดุในการใหบริการ
ประชาชนและอยางอื่นที่
จําเป?น

9

เพื่อรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปIด เพิ่มเติม
จากระบบเดิมบริเวณจุดเสี่ย
ภายในเขตเทศบาล

งงภายในเขตเทศบาลจํานวน
12 จุด

2561
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,000,000
-

1,375,000

-

-

1,000,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่ เทศบาลมีความ
สามารถระงับ พรอมในการ
เหตุเพลิงไหมได ป4องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย
จํานวนครั้งที่ การปฏบัติ
ภารกิจในการ
ใหบริการ
ใหบริการ
ประชาชนใน
สาธารณะเป?นไป
เขตเทศบาล ดวยความ
เรียบรอย
ประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจ
ประชาชนมี
จํานวนเหตุ
ความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ชีวิตและ
ทรัพยสินที่ลดลง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

10 โครงการจัดซื้อรถยนต
ตรวจการณ
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เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อรักษาความปลอดภัย จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)
ภายในเขตพื้นที่เทศบาล ชนาด 1 ตัน 4 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ แบบมี
ชองวางดานหลังคนขับ (Cab)
จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
652,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
จํานวนเหตุ
ความปลอดภั
ยใน
ความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพยสิน
ในชีวิตและ
ทรัพยสินที่
ลดลง

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการจัดซื้อรถยนต เพื่อใชในงานป4องกันและ จัดซื้อบรรทุกน้ําดับเพลิง
บรรทุกน้ําดับเพลิง แบบ บรรเทาสาธารณภัยใน
แบบอเนกประสงค 10
อเนกประสงค
เขตพืน้ ที่
ลอ แบบเพลาคู
เครื่องยนตดีเซล กําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา
240 แรงมา ติดตั้งถัง
บรรทุกน้ําปริมาตรความ
จุไมนอยกวา 12,000
ลิตร จํานวน 1 คัน
12 โครงการฝ3กอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อเตรียมความพรอมใน ฝ3กอบรมชุดปฏิบัติการ
การป4องกันและบรรเทา จิตอาสาภัยพิบัติประจํา
สาธารณภัย
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 50 คน
ปQละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,500,000
-

-

-

100,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุและ
ชวยเหลือ
ประชาชนใน
เขตเขตเทศบาล

สามารถ
ป4องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบได
อยางมีปะสิทธิ
ภาพ

สํานักปลัด

100,000 จํานวนครั้งที่
สามารถระงับ
เหตุและ
ชวยเหลือ
ประชาชนใน
เขตเขตเทศบาล

สามารถ
ป4องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบได
อยางมีปะสิทธิ

สํานักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท,องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
3) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

รวม

โครงการ

12 โครงการ

วัตถุประสงค7

เป9าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

413,000 3,425,000 22,432,000

180,000

2565
(บาท)
180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
4) ยุทธศาสตรการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
4.1 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผูประกอบการคาขายใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลพัง
โคน

เพื่อสรางความรูความเขาใจ อบรมกลุ(มผูประกอบการ
ในการดําเนินงานตลาดสด คาขายในตลาดสดเทศบาล
ใหกับผูประกอบการคาขาย จํานวน 100 คน
ในตลาดสดเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงโรงฆา
สัตวเทศบาล

เพื่อปรับปรุงโรงฆาสัตว
ใหไดมาตรฐาน

ปรับปรุงโรงฆาสัตว 1
แหง

3 ปรับปรุงอาคารตลาดสด เพื่อใหตลาดสดเทศบาล ปรับปรุงอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน
จํานวน 1 แห(ง
มีความพรอมในการ
ใหบริการประชาชน

2561
(บาท)
300,000

-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000

-

80,000

6,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 จํานวนผูผาน

ผูประกอบการ
กอง
คาขายในตลาดสด
การอบรมไม
สาธารณสุขฯ
เทศบาลมี
ค
วามรู
นอยกวารอยละ
ความเขาใจใน
100
การดําเนินงาน
ตลาดสด
เกณฑมาตรฐาน โรงฆาสัตวได
กอง
โรงฆาสัตว
เกณฑมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

-

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

-

เกณฑ
มาตรฐาน
ตลาดสด 5
ดาว

ตลาดสด
เทศบาลมีความ
พรอมในการ
ใหบริการ
ประชาชน

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
4) ยุทธศาสตรการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
4.1 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จางเหมากอสรางโต<ะวาง เพื่อใหตลาดสดเทศบาล จางเหมาก(อสรางโต/ะวาง
จําหนายสินคาตลาดสด มีความพรอมในการ
จําหน(ายสินคา จํานวน 6
เทศบาลตําบลพังโคน
ชุด ขนาดตามรายการ
ใหบริการประชาชน
ประกอบแบบ
5 ฝ>กอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผูประกอบการคาขายใน
ตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน -

รวม

5 โครงการ

เพื่อสรางความรูความเขาใจ
ในการดําเนินงานตลาด
ใหกับผูประกอบการคาขาย
ในตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน

จัดผูประกอบการคาอบรม
ผูประกอบการคาขายใน
ตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน จํานวน 100
คน

2561
(บาท)
-

-

300,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,600
-

-

300,000

300,000

460,600 6,600,000

600,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ตลาดสด
เทศบาลมีความ
พรอมในการ
ใหบริการ
ประชาชน
ผูประกอบการ
จํ
า
นวนผู
ผาน
300,000
คาขายในตลาด
การอบรมไม
นอยกวารอยละ ภายในเขต
เทศบาล มี
100
ความรูความ
เขาใจในการ
ดําเนินงานตลาด

600,000

เกณฑ
มาตรฐาน
ตลาดสด 5
ดาว

กอง
สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงคป5องกัน
และควบคุมโรคติดตอ
จากยุงพาหะ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการรณรงคป5องกัน
ของโรคติดตอในชุมชน
และฉีดพนหมอกควัน ป8ละ
1 ครั้ง จํานวน 11 ชุมชน

2 โครงการรณรงคป5องกัน เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับ
สุนขั จรแมว จัด ป8ละ 1
และควบคุมโรคพิษสุนัข ของโรคติดตอในชุมชน
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน
บา
3 โครงการสัตวปลอดโรค คน

เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับ
สุนัขจรแมว จัด ป8ละ 1
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ของโรคพิษสุนัขบาในหมู
ตามพระปณิธาน
ประชาชน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ5าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

40,000

40,000

-

-

-

-

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 พื้นที่ที่ไดรับ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

สามารถป5องกัน
การฉีดพน 1๐๐ และควบคุม
%
โรคติดตอจาก
ยุงพาหะได
อยางมี
จํ
า
นวนสั
ต
ว
ประชาชนมี
พาหะที่ไดรับ สุขภาพสมบูรณ
การฉีดวัคซีน
แข็งแรง
๑๐๐ %
ประชาชนมี
40,000 จํานวนสัตว
พาหะที่ไดรับ สุขภาพสมบูรณ
การฉีดวัคซีน
แข็งแรง
๑๐๐ %

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

4 อบรมผูประกอบการดาน เพือสงเสริมความรูให
สุขาภิบาลอาหารในเขต ผูประกอบการดาน
สุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลตําบลพังโคน

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ผูประกอบการป8ละ 1 ครั้ง
จํานวน 100 คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

5 จัดกิจกรรมรณรงคให
ความรูเนื่องในวันเอดส
โลก

เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับ นักเรียน/นักศึกษา และ
โรคเอดส
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน ๑๐๐ คน

20,000

20,000

20,000

20,000

6 โครงการการลดภาวะ
โลกรอน

เพื่อสรางจิตสํานึกในการ จัดอบรมประชาชน จํานวน
รักษาและ
๑๐๐ คน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 จํานวนผูเขา

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ผูประกอบการ
กอง
อบรม ๑๐๐ % ไดรับความรู
สาธารณสุขฯ
ดานสุขาภิบาล
อาหารและ
ปฏิบัติตัวไดถูก
จํ
า
นวน
ประชาชน
20,000
กอง
กลุมเป5าหมายที่ สามารถป5องกัน สาธารณสุขฯ
ผานเกณฑ
ตนเองจากโรค
ความรูความ
เอดสได
เขาใจดานการ
ป5องกันโรคเอดส
ประชาชนมี
20,000 จํานวน
กอง
ประชาชนที่เขา จิตสํานึกในการ สาธารณสุขฯ
อบรม ๑๐๐% รักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการรณรงคการ
ติดตั้งถังดักไขมันใน
ครัวเรือน

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนใหเหมาะสมกับการ
อยูอาศัย
เพื่อสรางความรูและความ
เขาใจการบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยสูแหลงน้ํา

9 โครงการจัดทําชุมชน
ปลอดขยะ

เพื่อสงเสริมการลดคัดแยก พื้นที่ชุมชนปลอดขยะ ๕
ขยะที่ตนทาง
ชุมชน

7 ปลูกตนไมในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล

ปลูกตนไม จํานวน 999 ตน

สถานประกอบการ
รานอาหาร จํานวน ๑๐๐%

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 จํานวนตนไมที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

สภาพแวดลอม
ปลูก ๑๐๐%
เหมาะสมกับ
การอยูอาศัย
20,000 จํานวนสถาน ผูประกอบการ
ประกอบการ และประชาชนมี
๗๐
ความรูความ
เขาใจในการ
บําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยสู
แหลงน้ํา
30,000 ชุมชนปลอดขยะ ขยะไดรับการ
รอยละ ๑๐๐ ลดคัดแยกตน
ทางและกําจัด
อยางถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการสงเสริมการนํา
ขยะอินทรียมาใช
ประโยชน
11 จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล
ขนาด 4000 ลิตร ชนิด
6 ลอจํานวน 1 คัน

เพื่อสงเสริมการลดขยะ
อินทรียเขาสูระบบกําจัด
และนํามาใชประโยชน

พื้นที่ ๑๑ ชุมชน

12 อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 11 ชุมชน

เพื่อดําเนินงานบริการดาน อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สาธารณสุขในพื้นที่ตาม
คณะกรรมการชุมชนใน
แนวทางพระราชดําริ
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน ๑๑
ชุมชน

เพื่อใหบริการประชาชนใน จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาด
เขตเทศบาล
4000 ลิตร ชนิด 6 ลอ
เครื่องยนตดีเซลกําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา
150 แรงมาจํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
20,000

-

220,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

-

220,000

2,300,000

220,000

-

220,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 พื้นที่ชุมชน

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ขยะไดรับการ
ดําเนินการ รอย กําจัดอยางถูก
ละ ๑๐๐
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

พื้นที่ชุมชนที่
ใหบริการ

กอง
สาธารณสุขฯ

สามารถ
ใหบริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลในเขต
เทศบาลได
อยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
จํ
า
นวนชุ
ม
ชนที
่
ประชาชนไดรับ
220,000
ไดรับการ
การบริการ
อุดหนุน
สาธารณสุขตาม
งบประมาณ
แนวทาง
๑๐๐%
โครงการ
พระราชดําริ
อยางทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เพื่อสงเสริมการบริโภค
13 อุดหนุนโครงการ
เทศกาลอาหารปลอดภัย อาหารสะอาด ปลอดภัย

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการ ๑๑ ชุมชน

2561
(บาท)
99,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
99,000
99,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
99,000 จํานวนชุมชนที่ ประชาชน
ดําเนินงาน
๑๐๐%

และมีประโยชนตอสุขภาพ

14 โครงการป5องกันควบคุม
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุใหม 2019
ในเทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อป5องกันและควบคุม
จัดทําหนากากอนามัย ตาม
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา จํานวนจากฐานขอมูล
สายพันธุใหม 2019 ในเขต ประชากร
เทศบาลตําบลพังโคน

-

-

16,000

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

-

บริโภคอาหารที่
สะอาด
ปลอดภัยและมี
ประโยชนตอ
สุขภาพ
รอยละของ
ประชาชนมี
ประชาชนที่
อุปกรณในการ
ไดรับหนากาก ป5องกันเชื้อ
ตามจํานวนจาก อยางทั่วถึงและ
ฐานขอมูล
มีประสิทธิภาพ
ประชากร

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันและ ประชาชนในการป5องกันการ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นา 2019 (COVID-19) ใน (COVID-19)
เขตเทศบาลตําบลพังโคน

15 โครงการใหความชวยเหลือ

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุ อุปกรณที่จําเปWน
เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ไดครอบคลุม
ทุกครัวเรือนที่เขาหลักเกณฑ
ไดรับความชวยเหลือ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

รอยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลตาม
หลักเกณฑการไดรับ
ความชวยเหลือที่
ไดรับอุปกรณในการ
ป5องกันโรค

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก
สามารถป5องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

16 โครงการจัดซื้อรถสุขา
เคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

วัตถุประสงค:

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใชบริการหองสุขา
ใหกับประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6
ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาดไม
นอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมนอย
กวา 240 แรงมา ที่รอบไม
เกิน 2,800 รอบ/นาที มี
หองพนักงานขับตอนหนา
ภายในมีหองสุขาจํานวนไม
นอยกวา 6 หอง มีชอง
สําหรับปYสสาวะพรอมที่กั้น
จํานวนไมนอยกวา 5 ชอง
และอางลางมือจํานวนไมนอย
กวา 2 ชุด ติดตั้งระบบ
เทาชางไฮโดรลิกชวยในการ
ค้ํายัน พรอมระบบสัญญาณ
ไฟ และรายละเอียดอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะกําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
สามารถ
ประชาชนที่ใช อํานวยความ
บริการ
สะดวกในการ
ใชบริการหอง
สุขาใหกับ
ประชาชนใน
พื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

รวม

โครงการ

16 โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

589,000

589,000 9,504,000

589,000

589,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงคป5องกัน
และควบคุมโรคติดตอ
จากยุงพาหะ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการรณรงคป5องกัน
ของโรคติดตอในชุมชน
และฉีดพนหมอกควัน ป8ละ
1 ครั้ง จํานวน 11 ชุมชน

2 โครงการรณรงคป5องกัน เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับ
สุนขั จรแมว จัด ป8ละ 1
และควบคุมโรคพิษสุนัข ของโรคติดตอในชุมชน
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน
บา
3 โครงการสัตวปลอดโรค คน

เพื่อป5องกันการแพรระบาด ดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับ
สุนัขจรแมว จัด ป8ละ 1
ครั้ง จํานวน ๑๑ ชุมชน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ของโรคพิษสุนัขบาในหมู
ตามพระปณิธาน
ประชาชน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ5าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

40,000

40,000

-

-

-

-

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 พื้นที่ที่ไดรับ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

สามารถป5องกัน
การฉีดพน 1๐๐ และควบคุม
%
โรคติดตอจาก
ยุงพาหะได
อยางมี
จํ
า
นวนสั
ต
ว
ประชาชนมี
พาหะที่ไดรับ สุขภาพสมบูรณ
การฉีดวัคซีน
แข็งแรง
๑๐๐ %
ประชาชนมี
40,000 จํานวนสัตว
พาหะที่ไดรับ สุขภาพสมบูรณ
การฉีดวัคซีน
แข็งแรง
๑๐๐ %

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

4 อบรมผูประกอบการดาน เพือสงเสริมความรูให
สุขาภิบาลอาหารในเขต ผูประกอบการดาน
สุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลตําบลพังโคน

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ผูประกอบการป8ละ 1 ครั้ง
จํานวน 100 คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

5 จัดกิจกรรมรณรงคให
ความรูเนื่องในวันเอดส
โลก

เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับ นักเรียน/นักศึกษา และ
โรคเอดส
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน ๑๐๐ คน

20,000

20,000

20,000

20,000

6 โครงการการลดภาวะ
โลกรอน

เพื่อสรางจิตสํานึกในการ จัดอบรมประชาชน จํานวน
รักษาและ
๑๐๐ คน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 จํานวนผูเขา

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ผูประกอบการ
กอง
อบรม ๑๐๐ % ไดรับความรู
สาธารณสุขฯ
ดานสุขาภิบาล
อาหารและ
ปฏิบัติตัวไดถูก
จํ
า
นวน
ประชาชน
20,000
กอง
กลุมเป5าหมายที่ สามารถป5องกัน สาธารณสุขฯ
ผานเกณฑ
ตนเองจากโรค
ความรูความ
เอดสได
เขาใจดานการ
ป5องกันโรคเอดส
ประชาชนมี
20,000 จํานวน
กอง
ประชาชนที่เขา จิตสํานึกในการ สาธารณสุขฯ
อบรม ๑๐๐% รักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการรณรงคการ
ติดตั้งถังดักไขมันใน
ครัวเรือน

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนใหเหมาะสมกับการ
อยูอาศัย
เพื่อสรางความรูและความ
เขาใจการบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยสูแหลงน้ํา

9 โครงการจัดทําชุมชน
ปลอดขยะ

เพื่อสงเสริมการลดคัดแยก พื้นที่ชุมชนปลอดขยะ ๕
ขยะที่ตนทาง
ชุมชน

7 ปลูกตนไมในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล

ปลูกตนไม จํานวน 999 ตน

สถานประกอบการ
รานอาหาร จํานวน ๑๐๐%

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 จํานวนตนไมที่

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

สภาพแวดลอม
ปลูก ๑๐๐%
เหมาะสมกับ
การอยูอาศัย
20,000 จํานวนสถาน ผูประกอบการ
ประกอบการ และประชาชนมี
๗๐
ความรูความ
เขาใจในการ
บําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยสู
แหลงน้ํา
30,000 ชุมชนปลอดขยะ ขยะไดรับการ
รอยละ ๑๐๐ ลดคัดแยกตน
ทางและกําจัด
อยางถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการสงเสริมการนํา
ขยะอินทรียมาใช
ประโยชน
11 จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล
ขนาด 4000 ลิตร ชนิด
6 ลอจํานวน 1 คัน

เพื่อสงเสริมการลดขยะ
อินทรียเขาสูระบบกําจัด
และนํามาใชประโยชน

พื้นที่ ๑๑ ชุมชน

12 อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 11 ชุมชน

เพื่อดําเนินงานบริการดาน อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สาธารณสุขในพื้นที่ตาม
คณะกรรมการชุมชนใน
แนวทางพระราชดําริ
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน ๑๑
ชุมชน

เพื่อใหบริการประชาชนใน จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาด
เขตเทศบาล
4000 ลิตร ชนิด 6 ลอ
เครื่องยนตดีเซลกําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา
150 แรงมาจํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
20,000

-

220,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

-

220,000

2,300,000

220,000

-

220,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 พื้นที่ชุมชน

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

ขยะไดรับการ
ดําเนินการ รอย กําจัดอยางถูก
ละ ๑๐๐
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

พื้นที่ชุมชนที่
ใหบริการ

กอง
สาธารณสุขฯ

สามารถ
ใหบริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลในเขต
เทศบาลได
อยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
จํ
า
นวนชุ
ม
ชนที
่
ประชาชนไดรับ
220,000
ไดรับการ
การบริการ
อุดหนุน
สาธารณสุขตาม
งบประมาณ
แนวทาง
๑๐๐%
โครงการ
พระราชดําริ
อยางทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เพื่อสงเสริมการบริโภค
13 อุดหนุนโครงการ
เทศกาลอาหารปลอดภัย อาหารสะอาด ปลอดภัย

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการ ๑๑ ชุมชน

2561
(บาท)
99,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
99,000
99,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
99,000 จํานวนชุมชนที่ ประชาชน
ดําเนินงาน
๑๐๐%

และมีประโยชนตอสุขภาพ

14 โครงการป5องกันควบคุม
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุใหม 2019
ในเทศบาลตําบลพังโคน

เพื่อป5องกันและควบคุม
จัดทําหนากากอนามัย ตาม
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา จํานวนจากฐานขอมูล
สายพันธุใหม 2019 ในเขต ประชากร
เทศบาลตําบลพังโคน

-

-

16,000

-

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

-

บริโภคอาหารที่
สะอาด
ปลอดภัยและมี
ประโยชนตอ
สุขภาพ
รอยละของ
ประชาชนมี
ประชาชนที่
อุปกรณในการ
ไดรับหนากาก ป5องกันเชื้อ
ตามจํานวนจาก อยางทั่วถึงและ
ฐานขอมูล
มีประสิทธิภาพ
ประชากร

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค:

เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันและ ประชาชนในการป5องกันการ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นา 2019 (COVID-19) ใน (COVID-19)
เขตเทศบาลตําบลพังโคน

15 โครงการใหความชวยเหลือ

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุ อุปกรณที่จําเปWน
เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในการป5องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ไดครอบคลุม
ทุกครัวเรือนที่เขาหลักเกณฑ
ไดรับความชวยเหลือ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

รอยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลตาม
หลักเกณฑการไดรับ
ความชวยเหลือที่
ไดรับอุปกรณในการ
ป5องกันโรค

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก
สามารถป5องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

16 โครงการจัดซื้อรถสุขา
เคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

วัตถุประสงค:

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใชบริการหองสุขา
ใหกับประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6
ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาดไม
นอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมนอย
กวา 240 แรงมา ที่รอบไม
เกิน 2,800 รอบ/นาที มี
หองพนักงานขับตอนหนา
ภายในมีหองสุขาจํานวนไม
นอยกวา 6 หอง มีชอง
สําหรับปYสสาวะพรอมที่กั้น
จํานวนไมนอยกวา 5 ชอง
และอางลางมือจํานวนไมนอย
กวา 2 ชุด ติดตั้งระบบ
เทาชางไฮโดรลิกชวยในการ
ค้ํายัน พรอมระบบสัญญาณ
ไฟ และรายละเอียดอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะกําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
สามารถ
ประชาชนที่ใช อํานวยความ
บริการ
สะดวกในการ
ใชบริการหอง
สุขาใหกับ
ประชาชนใน
พื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท*องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

รวม

โครงการ

16 โครงการ

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

589,000

589,000 9,504,000

589,000

589,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได*รับ รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 สัดสวนของ
ปริมาณขยะ
พิษที่รวบรวม
ไดสามารถ
กําจัดได
๑๐๐%

1 โครงการจางเหมากําจัด
ขยะพิษ

เพื่อลดการแพรกระจาย สัดสวนของขยะพิษใน
ของสารพิษสูสิ่งแวดลอม ขยะรวมรอยละ ๓

2 โครงการกอสรางศูนย
กําจัดขยะ ระยะที่ 2

เพื่อกอสรางศูนยกําจัด
ขยะระยะที่ ๒

พื้นที่ประมาณ ๒๕ ไร

-

-

100,000,000

-

-

3 โครงการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม

เพื่อกอสรางระบบบําบัด สามารถรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียได ๑๑
น้ําเสียรวม
ชุมชน

-

-

100,000,000

-

-

พื้นที่สามารถ
เพิ่มกําจัดขยะ
๑๐๐%
พื้นที่บําบัดน้ํา
เสีย ๑๐๐%
(๑๑ ชุมชน)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
ขยะพิษไม
ปนเป;<อนสู
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ

สามารถกําจัด
ขยะไดถูก
สุขลักษณะ
สามารถบําบัด
น้ําเสียกอน
ปลอยแหลงน้ํา

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

4 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สามารถดูแลรักษาความ
ขยะแบบอัดทาย ขนาด ใหกับระบบกําจัดขยะมูล สะอาดของชุมชน
6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
ฝอยในเขตเทศบาล
ครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน
กระบอกสูบไมต่ํากวา
6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต
จํานวน ๑ คัน

-

5 โครงการจัดซื้อรถกวาด
ดูดฝุIน จํานวน ๑ คัน

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สามารถดูแลรักษาความ
การดูแลรักษาความ
สะอาดของชุมชน
สะอาดของถนน
ครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,400,000
-

-

12,000,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวนชุมชน
ที่ไดรับการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด
๑๐๐% (๑๑
ชุมชน)

สามารถดูแล
รักษาความ
สะอาดของ
ชุมชนภายใน
เขตเทศบาลได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

จํานวนชุมชน
ที่ไดรับการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด
๑๐๐% (๑๑
ชุมชน)

สามารถดูแล
กอง
รักษาความ
สาธารณสุขฯ
สะอาดของ
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

6 โครงการซอมแซมรถดูด เพื่อใหบริการดูดสิ่ง
สิ่งปฏิกูล
ปฏิกูลใหกับประชาชน
ในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ซอมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล
จํานวน 1 คัน

-

7 โครงการปรับปรุงบอขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลพังโคน
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

ปรับปรุงบอขยะเทศบาล
ขนากกวาง 4.00 เมตร
ยาว 311.00 เมตร สูง
ไมนอยกวา 2.50 เมตร

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

2565
(บาท)
-

2,400,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนชุมชนที่
ไดรับการ
อุดหนุน
งบประมาณ
๑๐๐%
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณสุขตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
อยางทั่วถึง
การบริหาร
จัดการบอขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 18

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

8 โครงการจัดซื้อรถขุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตีนตะขาบ ขนาด 150 การบริหารจัดการขยะ
จํานวน 1 คัน
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
ขนาด 150 แรงมา เพื่อ
ใชงานภายในบอขยะ
เทศบาล จํานวน 1 คัน

-

9 โครงการจัดซื้อรถ
แทรกเตอรตีนตะขาบ
ขนาดไมนอยกวา 165
แรงมา จํานวน 1 คัน

จัดซื้อรถแทรกเตอร
ตีนตะขาบ ขนาดไมนอย
กวา 165 แรงมา เพื่อ
ใชงานภายในบอขยะ
เทศบาล จํานวน 1 คัน

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
4,733,000 ประสิทธิภาพ การบริหาร
ในการจัดการ จัดการบอขยะ
ขยะที่เพิ่มขึ้น เทศบาลมี

6,900,000 ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 20
การบริหาร
จัดการบอขยะ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 21

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการทบทวนผล
การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมอยาง
ครบวงจร ระยะที่ 2

เพื่อทบทวนผลการศึกษา
ความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
รวมอยางครบวงจรให
เปNนปOจจุบัน

ดําเนินการจางที่ปรึกษา
ทบทวนผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยรวมอยางครบวงจร
ระยะที่ 2

11 โครงการจัดซื้อรถตักขุด
หนาขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน
1 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลพัง
โคน

จัดซื้อรถตักขุดหนาขุดหลัง
ชนิดลอยาง ระบบขับเคลื่อน
4 ลอ เครื่องยนตดีเซล มี
กําลังไมนอยกวา 90 แรงมา
จํานวน 1 คัน

รวม

11 โครงการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได'รับ รับผิดชอบหลัก

ประสิทธิภาพ การบริหาร
ในการจัดการ จัดการบอขยะ
ขยะที่เพิ่มขึ้น เทศบาลมี

กอง
สาธารณสุขฯ

ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
ในการจัดการ ประสิทธิภาพใน
ขยะที่เพิ่มขึ้น การฝOงกลบขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 20

-

-

3,300,000

-

-

ได สอดคลอง
กับปPมาณขยะที่
เขาสูระบบ

20,000

2,420,000 218,870,000

20,000 11,653,000

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการแกไขป6ญหา
ผักตบชวา

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค5

เป6าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อลดการแพรกระจาย ดําเนินการจํากัด
ของวัชพืชในแหลงน้ํา
ผักตบชวาในแหลงน้ํา ป:
ละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 ปริมาณ
ผักตบชวาที่
สามารถกําจัด
ไดในพื้นที่ ไม
นอยกวา 9๐%
50,000

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได(รับ รับผิดชอบหลัก
แหลงน้ําใน
เขตพื้นที่
ปราศจาก
ผักตบชวา

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวนเด็กที่เขารวม
โครงการ 50 คน

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

1 ฝ7กอบรมกีฬาฟุตบอล

เพื่อใหเด็กไดมีทักษะใน
การเลนกีฬา

2 จัดการแขงขันฟุตบอล
เทศบาล "ไทพังโคนคัพ"

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา จํานวนทีมที่เขารวม 30
ทีม

100,000

100,000

100,000

100,000

3 จัดงานวันเด็กแหงชาติ

เพื่อใหเด็กไดมีสวนรวม
ในวันสําคัญของตน

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนเด็กที่เขารวม
กิจกรรม จํานวน 1500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
150,000 รอยละ 100 เด็กและ
ของผูเขารวม เยาวชนมี
ทักษะในการ
โครงการ
เลนฟุตบอล
ประชาชนมี
100,000 รอยละ ๗0
ของผูเขารวม สุขภาพราง
การสมบูรณ
โครงการ
แข็งแรง
เด็กไดเขา
100,000 จํานวน
รวมกิจกรรม
ผูเขารวม
โครงการ รอย ในวันสําคัญ
ของตน
ละ 70

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดการแขงขันกีฬา
จักรยานเทศบาลตําบล
พังโคน

เพื่อสงเสริมกีฬาจักรยาน จํานวนประชาชนที่เขา
รวม ๑๑ ชุมชน

5 กอสรางสนามฟุตซอล

เพื่อเสริมสรางกิจกรรม
นันทนาการใหกับ
เยาวชนและประชาชน

6 ติดตั้งจอ LED สี บริเวณ เพื่อเสริมสรางกิจกรรม
ลานกีฬาอเนกประสงค นันทนาการใหกับ
เยาวชนและประชาชน

2561
(บาท)
100,000

1,600,000
กอสรางสนามฟุตซอล
ขนาดกวาง 18 เมตร
ยาว 35 เมตร จํานวน 2
สนาม
ติดตั้งจอ LED สี บริเวณ
ลานกีฬาอเนกประสงค
จํานวน 1 จอ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

-

-

-

2,400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
100,000 จํานวน
ประชาชนมี
กองการศึกษา
ผูเขารวม
สุขภาพ
โครงการ รอย รางกาย
ละ 70
สมบูรณแข็งแรง

-

-

-

-

จํานวนเด็ก
และเยาวชนที่
ใชประโยชน
ในการเลนกีฬา
จํานวนเด็ก
และเยาวชนที่
ใชประโยชน
ในการเลนกีฬา

ประชาชนมี
รางกาย
สมบูรณ
แข็งแรง
ประชาชนมี
รางกาย
สมบูรณ
แข็งแรง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต

เพื่อรักษาและสงเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผูเขารวมโครงการ
๑,๐๐๐ คน

8 จัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติและบุญบั้งไฟ

เพื่อรักษาและสงเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

จํานวนผูเขารวมโครงการ
๒,๐๐๐ คน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000 120,000 120,000

2565
(บาท)
120,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ ๗๐

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ ๗๐

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

9 จัดงานประเพณีแหเทียน เพื่อรักษาและสงเสริม
เขาพรรษา
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

10 เขารวมแขงขันกีฬา
ฟุตบอลสิรินธรคัพ

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวนผูเขารวมโครงการ
๑,๐๐๐ คน

เพื่อใหเด็กและเยาวชน จํานวนเด็กที่เขารวม
ไดมีทักษะในการเลนกีฬา โครงการ 50 คน

2561
(บาท)
50,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

-

100,000

100,000

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก
วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

100,000 รอยละของ
เด็กและ
ผูเขารวม
เยาวชนมี
โครงการที่มี ทักษะในการ
ทักษะการเลน เลนฟุตบอล
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ ๗๐

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

11 เดินป3Qนวิ่งเพื่อสุขภาพ
เทศบาลตําบลพังโคน

วัตถุประสงค5

เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ใหกับประชาชน

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวนประชาชนที่เขา
รวม ๑๑ ชุมชน

12 โครงการฝ7กอบรมสืบ
เพื่อสงเสริม และอนุรักษ จํานวนประชาชนที่เขา
สานตํานานพื้นบานพังโคน วัฒนธรรมประเพณี
รวม ๑๑ ชุมชน
ทองถิ่น

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
ประชาชนมี
100,000 จํานวน
สุ
ขภาพรางกาย
ผูเขารวม
โครงการ ที่มี สมบูรณแข็งแรง
สุขภาพดีตาม
เกณฑ
50,000 จํานวน
เพื่อสงเสริม
ผูเขารวม
และอนุรักษ
โครงการ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถิ่น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค5

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 อุดหนุนโครงการสงเสริม เพื่อรักษาและสงเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
ของประชาชนในระดับ ภายในชุมชน
อําเภอพังโคน

จํานวนผูเขารวม จํานวน
1000 คน

14 อุดหนุนโครงการโคมบัว เพื่อรักษาและสงเสริม
บูชางานวันวิสาขบูชา
วัฒนธรรมอันดีงาม
สภาวัฒนธรรมอําเภอพัง ภายในชุมชน
โคน

ผูเขารวมงานจํานวน
250 คน

2561
(บาท)
75,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75,000
75,000
75,000

2565
(บาท)
75,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขารวมงาน
ไมนอยกวา
รอยละ 60

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม
จํานวน วัฒนธรรม
ผูเขารวมงาน และประเพณี
ไมนอยกวา ภายในชุมชน
รอยละ 60 ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

15 อุดหนุนชุมชนในการ
รวมงานประเพณีบุญ
มหาชาติและบุญบั้งไฟ

รวม

15 โครงการ

วัตถุประสงค5

เพื่อรักษาและสงเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในชุมชน

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวนชุมชนที่เขารวม
จํานวน 11 ชุมชน

2561
(บาท)
605,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
605,000 605,000 605,000

2565
(บาท)
605,000

3,260,000 1,630,000 4,280,000 1,880,000 1,880,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขารวมงาน
ไมนอยกวา
รอยละ 60
ของประชาชน
ทั้งหมด 11
ชุมชน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะได+รับ รับผิดชอบหลัก
วัฒนธรรม
และประเพณี
ภายในชุมชน
ไดรับการ
สงเสริม

กองการศึกษา

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค+

1 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ยานพาหนะและ ในการการป,องกัน
ขนส"ง
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

2 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟ,า
และวิทยุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อรถยนตบรรทุก ชนาด 6
ตัน 6 ล6อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม"ต่ํากว"า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก จํานวน 1
คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ติดตั้งกล6องวงจรป>ดภายใน
ในการการป,องกัน
อาคารสํานักงานเทศบาล
และบรรเทาสาธารณ ตําบลพังโคน จํานวน 8 ตัว
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,920,000
-

500,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค+

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

3 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง
ในการการป,องกัน
พร6อมเครื่องช"วยหายใจ
และบรรเทาสาธารณ จํานวน 2 ชุด
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

4 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการจัดซื้อรถกู6ภัย จํานวน
ยานพาหนะและ ในการการป,องกัน
1 คัน
ขนส"ง
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-

-

5,500,000

-

2565
(บาท)
-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค+

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

5 การรักษาความ
สงบภายใน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
ยานพาหนะและ ในการการป,องกัน
แบบมีกระเช6า 15 เมตร
ขนส"ง
และบรรเทาสาธารณ จํานวน 1 คัน
ภัยและการบริการ
ประชาชนของสํานัก
ปลัดเทศบาล

6 การศึกษา

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
การศึกษา

เพื่อให6เด็กมีอุปกรณ จัดซื้อเครื่องเล"นสนาม จํานวน
ออกกําลังกาย และ 1 ชุด
พัฒนาการครบ 4 ด6าน

7 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องพ"นหมอกควัน
ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 เครื่อง
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

ครุภัณฑ
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14,000,000
-

150,000

150,000

-

-

-

กองการศึกษา

59,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม

-

2565
(บาท)
-

สํานักปลัด

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

8 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงาน
บ6านงานครัว

9 เคหะและชุมชน

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บ6านงานครัว

10 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

11 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

วัตถุประสงค+

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อเลื่อยโซ"ยนต ขนาดไม"
น6อยกว"า 0.5 แรงม6า แต"ไม"
เกิน 1.0 แรงม6า จํานวน 1
เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเลื่อยโซ"ยนต ขนาด
ในการปฏิบัติงาน
3.00 แรงม6า จํานวน 1
บริการประชาชนของ เครือ่ ง
กองช"าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ ในการปฏิบัติงาน
ขนส"ง
บริการประชาชนของ
กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาด
4000 ลิตร ชนิด 6 ล6อ
เครื่องยนตดีเซลกําลังแรงม6า
สูงสุดไม"น6อยกว"า 150
แรงม6าจํานวน 1 คัน
ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ยานพาหนะและ ในการดูแลรักษา
ท6าย ขนาด 6 ตัน 6 ล6อ
ขนส"ง
ความสะอาดของถนน จํานวน ๑ คัน

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

25,000

-

-

-

2,400,000

-

2,300,000

-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม

-

-

กองช"าง

-

-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม

-

-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ+
แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลพังโคน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค+

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000,000
-

2561
(บาท)
-

12 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

13 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อใช6ในการ
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ยานพาหนะและ ปฏิบัติงานของกองช"าง 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ขนส"ง
ไม"ต่ํากว"า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล6อ แบบดับเบิ้ล
แคบ (สี่ประตู) จํานวน 1 คัน

-

787,000

-

-

14 แผนงานการ
พาณิชย

ค"าครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

-

-

-

-

รวม

14 โครงการ

ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อรถกวาดดูดฝุKน จํานวน
ยานพาหนะและ ในการดูแลรักษา
๑ คัน
ขนส"ง
ความสะอาดของถนน

2565
(บาท)
-

เพื่อใช6สําหรับวาง
จ6างเหมาก"อสร6างโตLะวาง
สินค6าภายในตลาดสด จําหน"ายสินค6าตลาดสด
เทศบาลตําบลพังโคน เทศบาลตําบลพังโคน

76,000

241,000 5,254,000 34,587,000

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม
กองช"าง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล6อม
-

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 28 กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหนาที่
เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป:และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ 29 ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวดังนี้
1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป>ดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองป>ดประกาศไวเป?นระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยป:ละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป:
4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ
รวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำรางขอกำหนดขอบขายแล
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกำหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล
4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดำเนินการซึ่งไดจากการตดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยาง
นอยป:ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป:ทั้งนี้ใหป>ดประกาศโดยเป>ดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เทศบาลตำบลพังโคนไดมีการจัดทำแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมี
ประเด็นในการประเมินผล แบงออกเป?น 3 สวนคือ
1.ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตำบลพังโคน
2.ประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพังโคนในภาพรวม
3.ประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลพังโคนในแตละ
โครงการโดยกำหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาป:ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป:
3. สรุปผลการพัฒนาท&องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan
& Norton
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement
System(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปeญหาหรือเรียนรูจากปeญหาที่เกิดขึ้นหรือ
Problem-Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

