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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบวัโคก  อำเภอจตัุรัส  จงัหวัดชัยภูมิ 

*************************** 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

  ๑.ด้านกายภาพ 

   ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  (แผนที่ประกอบ) 

  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลหนองบัวโคก  จัดตั้งขึ้นโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  
๑๑๐  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๓๖)  พื้นที่เป็นแนวยาวตามทางหลวงหมายเลข  ๒๐๕  (บ้านหมี่ – 
นครราชสีมา)  ช่วงตัดกับทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๒๐๑  (สีคิ้ว – เชียงคาน)  ต่อมาให้เปลี่ยนเป็น
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๒  ห่างจากที่ว่าการอำเภอจัตุรัสไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๗ 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๒.๕๑  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่ที่ ๑ และหมู่ท่ี ๙ บางส่วนของตำบลหนอง
บัวโคก โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ตรงจุด
ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สี้คิ้ว – เชียงคาน) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
   จากหลักเขตที่ ๑  เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้ไป
ทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งตรงจุดที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้บรรจบกับ
แนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สี้คิ้ว – เชียงคาน) ฟากตะวันตก 
  จากหลักเขตที ่ ๒  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑ (สี้คิ้ว – เชียงคาน) ถึงหลักเขตที่ ๓ ซ่ึงต้ังอยู่ตรงจุดที่เส้นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตา
เนิน) บรรจบกับแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก 
  จากหลักเขตท่ี ๓  เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลำดับ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 
  ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๐๕ ถึง หลักเขตที่ ๕ ซ่ึงต้ังอยู่บนแนวเสน้แบ่งเขตระหวา่งจังหวดัชยัภมิู กับจังหวดันครราชสีมา 
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  ด้านใต้  จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับ
จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึ งหลักเขตที่ ๖ ซึ ่งตั ้งอยู ่บนแนวเส้นตั ้งฉากกับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สีคิ ้ว – เชียงคาน) ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
 
  ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรจบกับหลักเขตที่ ๑ 

 
 ลักษณะท่ีตั้ง 
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัด
ชัยภูมิ  เป็นเทศบาลหนึ่งในจำนวน  ๓  เทศบาลของอำเภอจัตุรัส  ซึ่งประกอบไปด้วย  เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก  เทศบาลตำบลจัตุรัส  และเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มี
พื้นที่ทั้งหมด  ๒.๕๑  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙  บางส่วนของตำบลหนองบัวโคก  
ห่างจากที่ว่าการอำเภอจัตุรัสไปทางทิศใต้  ประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร   
 อาณาเขตติดต่อ 
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง  
จำนวน  ๓  แห่ง  คือ 
 ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
   ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ 
   ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มี  ๓  ฤดู  
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  อากาศค่อนข้างแห้ง
แล้ง  ร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว  ตามฤดูกาล  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  ประมาณเดือน  มีนาคม ถึง พฤษภาคม 
  ฤดูฝน  ประมาณเดือน  มิถุนายน ถึง ตุลาคม 
  ฤดูหนาว ประมาณเดือน  พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
   ๑.๔ ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ 
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  ๒.ด้านการเมือง/การปกครอง 

   ๒.๑ เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  ๒  หมู่บ้าน  คือ  หมู่  ๑   

(ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  และ  หมู่  ๙  (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๔๖  จัดตั้งชุมชนย่อย  

๒  ชุมชน โดยใช้ถนนสาย  ๒๐๑  เป็นเส้นแบ่งเขตชุมชน 

  ชุมชนที่  ๑  ชื่อชุมชนหมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนน  (ครอบคลุมหมู่ 
๑  บางส่วน) 
  ชุมชนที่  ๒  ชื่อชุมชนขุนศรีปทุมทองพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนน  (ครอบคลุม

หมู่ ๙ บางส่วน)   

   ๒.๒ การเลือกตั้ง 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ ชุมชน  โดยใช้ถนนหมายเลข ๒๐๑  

เป็นเส้นแบ่งเขตของชุมชน  โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขต  มีนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑  

คน  รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑  คน  และสมาชิกสภาเขตละ  ๖  คน  ดังนี้ 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ประกอบด้วย 

๑.นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 

๒.นายชลชิต  ศรีโยธ ี  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 

ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ประกอบด้วย 

๑.นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

๒.นายสมชาย  ร่มโพธิ์        ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

๓.นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

๔.นายโสพิศ  ท่าพิมาย   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

๕.นางวาสนา  เหงขุนทด   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

๖.นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

๗.นางนิตยา  ทองงาม   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

๘.นายบุญรัตน์  คบขุนทด   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

๙.นางสาวปริศนา  พาภักดี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐.นายบุญยืน  แขขุนทด   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
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  ๓.ประชากร 

   ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี  

และการคาดการณ์ในอนาคต) 

  เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  ๒  หมู่บ้าน  คือ  หมู่  ๑  
(ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  และ  หมู่  ๙  (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๔๖  จัดตั้งชุมชนย่อย  
๒  ชุมชน โดยใช้ถนนสาย  ๒๐๑ เป็นเส้นแบ่งเขตชุมชน ได้แก่   
 
 ชุมชนที่  ๑  ชื่อชุมชนหมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนน  จำนวนครัวเรือน  
๕๖๙  ครัวเรือน  ประชากร  ๑,๓๗๒  คน  แยกเป็นชาย  ๖๙๓  คน  หญิง  ๖๗๙  คน  (ครอบคลุมหมู่ ๑  
บางส่วน) 
 ชุมชนที่  ๒  ชื ่อชุมชนขุนศรีปทุมทองพัฒนา  ตั ้งอยู ่ทิศตะวันออกของถนน  จำนวน
ครัวเรือน  ๑๘๕  ครัวเรือน  ประชากร  ๕๗๘  คน  แยกเป็นชาย  ๒๖๖  คน  หญิง  ๓๑๒  คน  
(ครอบคลุม  หมู่ ๙  บางส่วน) 

(ท่ีมา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
   ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ช่วงอายุ 
หมู่ ๑ ชุมชนที่ ๑ หมู่ ๙  ชุมชนที่ ๒ รวม 

รวมท้ังหมด 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๐-๑๘ ป ี ๑๕๑ ๑๓๗ ๗๐ ๗๘ ๒๒๑ ๒๑๕ ๔๓๖ 

๑๙-๖๐ ปี ๔๔๙ ๔๒๔ ๑๗๒ ๑๘๗ ๖๒๑ ๖๑๑ ๑,๒๓๒ 

๖๑ ปี ข้ึนไป ๙๐ ๑๒๑ ๒๔ ๔๗ ๑๑๔ ๑๖๘ ๒๘๒ 

(ท่ีมา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒) 
 

  ๔.สภาพทางสังคม 

   ๔.๑ การศึกษา 

  ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีสถานศึกษา  ดังนี้ 

 ๑.โรงเรียนประถมศึกษา  (ขยายโอกาส)  จำนวน  ๑  โรงเรยีน  คือ  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก  
(ทองวิทยานุกูล)   

๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  ศูนย์  (เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเทศบาลจัดตั้งเอง) 
   ๔.๒ สาธารณสุข 

  ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการบริการด้านสาธารณสุข  ดังนี้ 
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 -สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลหนองบัวโคก  ๑  แห่ง 
 -อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จำนวน  ๒๗  คน 
 -สถานพยาบาลและร้านขายยา 
   4.3  อาชญากรรม 
    พ้ืนที่ตำบลหนองบัวโคก  ไม่มีคดีอาชญากรรมในคดีใหญ่  มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อย 

4.4   
ยาเสพติด 

    มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดมีเล็กน้อย  ได้รับการบำบัด  ฟ้ืนฟู  ปราบปราม  จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้ช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คน

พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์   

 

 -ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  จำนวน  ๒๓๙  คน 

 -คนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  จำนวน  ๓๙  คน 

 -ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  จำนวน  ๔  คน 

(ท่ีมา :  ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒) 

 

  ๕.ระบบบริการพื้นฐาน 

   ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 

  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีทางหลวงสายหลักตัดผ่าน 2 สาย คือ 
  - ทางหลวงหมายเลข 201 สีคิ้ว - เชียงคาน 
  - ทางหลวงหมายเลข 205 บ้านหมี่ - นครราชสีมา 
  - มีสี่แยกไฟแดง 1 แห่ง  (สี่แยกหนองบัวโคก) 
   ๕.๒ การไฟฟ้า 

  เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการใช้ไฟฟ้า จำนวน  ๗๕๔   ครัวเรือน 
   ๕.๓ การประปา 

  เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการใช้ประปา จำนวน  ๗๕๔   ครัวเรือน 
   ๕.๔ โทรศัพท์ 

  เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการใช้เลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์

ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ  ๓  เครื่อข่าย  คือ  



6 
 

บริษัท  AIS  จำกัด (มหาชน)  เครือข่ายของบริษัท DTAC จำกัด  และเครือข่ายของบริษัท  ทรู คอร์

ปอเรชั่น จำกัด   

   ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

  เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีที่ทำการไปรษณีย์  ๑  แห่ง   ให้บริการพื้นท่ีตำบล

หนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  และตำบลหัวทะเล  ตำบลบ้านตาล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  และตำบลบ้าน

แปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

  ๖.ระบบเศรษฐกิจ 

 ๖.๑  การเกษตร 
    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา  
  ๖.๒  การประมง 
    ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการทำประมง  ประมาณร้อยละ ๑  

  ๖.๓  การปศุสัตว์ 
    เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยงไก่  
เป็ด  โค  สุกร   
 ๖.๔  การบริการ 

ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม   ๒  แห่ง 
ร้านเกมส์    ๑      แห่ง 

   
๖.๕  การท่องเที่ยว  

ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ 
  ๖.๖  อุตสาหกรรม 
    เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 

  ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

  ๑. สถานีบริการน้ำมัน    ๓ แห่ง 
  ๒. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง    ๓  ร้าน 
  ๓. ร้านขายของชำ    ๑๘  ร้าน 
  ๔. แผงลอยขายอาหารและเครื่องดื่ม   ๓๐  ร้าน 
  ๕. รีสอร์ท      ๑   แห่ง 
  ๖. อู่ซ่อมรถยนต์     ๖  แห่ง 
  ๗. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   ๓  แห่ง 
  ๘. กองทุนหมู่บ้าน     ๒   กองทุน 
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  ๙. ร้านขายยา      ๑  แห่ง 
 

กลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพ  ประกอบด้วย กลุ่มหมอนถัก  กลุ่มเย็บจักร  กลุ่มสตรี  กลุ่มออมทรัพย์ 
 ๖.๘  แรงงาน 

   - 

๗.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

   ๗.๑ การนับถือศาสนา 

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 ศาสนาอื่นประมาณ ร้อยละ 1  
 - วัด 1 แห่ง                    - ศาลเจ้า 1 แห่ง  - ศาลตาปู่  1  แห่ง 
   ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

 งานบุญประเพณีต่างๆ  จะจัดกันตามความเชื่อท่ียึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปีและตามจารีต
ประเพณี  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  ทำบุญกลางบ้าน  เลี้ยงศาลตาปู่ของ
แต่ละหมู่บ้าน  งานประเพณีศาลเจ้าพ่อขุนศรี  เป็นต้น 
   ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

 เขตเทศบาลมีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  รำโทนงาม  ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ ภาษาถ่ิน  ส่วนใหญ่เป็น

ภาษาไทยโคราช  และมีบางส่วนใช้ภาษาอิสาน 

   ๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

    - 

 ๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 

   ๘.๑ น้ำ   

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ 

๘.๒ ป่าไม้   

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีป่าไม้ 

  ๘.๓  ภูเขา 

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีภูเขา 

  ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สระบัว  พื้นที่  17  ไร่  (เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ราษฎรอาศัยน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภค) 
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 สระโคก (เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวโคก 

  ๙. อื่นๆ 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

   ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

 ชุมชนที่ ๑  หมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  เดิมเป็นหมู่บ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๑  เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ี

ชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐาน  เรียกว่า  บ้านหนองบัวโคก  เนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นป่ารกทึบมี

สัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์  จึงมักมีนายพรานมาล่าสัตว์ในบริเวณป่า

แห่งนี้  และพรานที่มาล่าสัตว์เกิดความหิวกระหายน้ำจึงหาแหล่งน้ำที่จะดื่มดับกระหาย  จึงค้นพบสระน้ำ

ขนาดใหญ่  มีดอกบัวหลวงบานชูช่ออยู่เต็มสระน้ำ  มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับทำเลที่ตั้งมี

ความอุดมสมบูรณ์  นายพรานเหล่านั้นเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านจึงได้เล่าให้ครอบครัว  และเพ่ือนบ้านฟัง  

และได้ชักชวนเพื่อนบ้าน  คือชาวบ้านในหมู่บ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ในปจัจุบันอพยพเข้า

มาตั้งบ้านเรือนในช่วงแรก  และต่อมาชาวบ้านอีกกลุ่มที่อพยพมาจากอำเภอโนนไทย  จังหวัด

นครราชสีมา  ได้มาตั้งบ้านเรือนเพิ่มข้ึน  และต่อมาเมื่อมีจำนวนประชากรมากข้ึน  ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  จึงมี

การจัดตั้งเป็นบ้านหนองบัวโคก  จนถึงปัจจุบันบ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๑  บางส่วนอยู่ในเขตปกครองของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของบ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๑  อยู่ในเขต

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนย่อย  เรียกว่าชุมชนหมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  โดย

ประกาศของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ลงวันที่  ๑๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๘  (ที่ตั้งของชุมชนอยู่

ตามแนวจุดตัดของถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๒๐๑  สีคิ้ว-เชียงคาน  กับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๒๐๕  บ้านหมี่-นครราชสีมา  ซึ่งเรียกว่าสี่แยกบ้านหนองบัวโคก  ในปัจจุบัน 

 ชุมชนที่ ๒ ขุนศรีปทุมทองพัฒนา  เดิมเป็นบ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๙  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๒๘  

ได้แยกหมู่บ้านออกเป็นหมู่บ้านหนองตะครอง  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และได้มีการจัดตั้ง

เป็นชุมชนย่อย  เรียกว่าชุมชนที่ ๒  ขุนศรีปทุมทองพัฒนา  โดยประกาศของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  

ลงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๘  ที่ตั้งของชุมชนอยู่ตามแนวจุดตัดของถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๐๑  (สีคิ้ว-เชียงคาน)  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๕  (บ้านหมี่-นครราชสีมา)  ซึ่ง

เรียกว่าสี่แยกบ้านหนองบัวโคกในปัจจุบัน 

   ๙.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่นอก

เขตพ้ืนที่เทศบาล                                                                 
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   ๙.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

 เขตพ้ืนที่เทศบาลไม่มีแหล่งน้ำการเกษตร 

   ๙.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้  (หรือน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค)  

 สระบัว  พื้นที่  17  ไร่  (เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ราษฎรอาศัยน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภค) 

 สระโคก (เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวโคก) 
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ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  วิสัยทัศน์ 

 “ประเทศมีความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   และประชาชนมีส่วนร่วม 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ 

  ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก

ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความม่ันคง  และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น  ทิศ

ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ

ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกรอบ  วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี  ๒๕๗๙  ซึ่งกำหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ  ๑๒  มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การพัฒนาที่กำหนดภายตะระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการ

พัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ  และการสะท้อนถึง

โอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ 

ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
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ภายใต้แผนพัฒนาฯ  ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้นการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้  ดังนี้ 

 

๑. วัตถุประสงค์ 

  ๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข  โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็น

คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความเป็นธรรมในการ

เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนมี

ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

  ๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้  มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  สร้างความ

เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้าง

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  อาหารและน้ำ 

  ๑.๔ เพื ่อรักษาและฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ

สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

  ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

  ๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ

รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

  ๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง  (Connectivity)  กับประเทศต่างๆ  

ทั้งในระดับอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้ประเทศ

ไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า  การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  

ทั้งในระดับอนุภูมิภาพ  ภูมิภาค  และโลก 

 

๒. เป้าหมายรวม 

 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ได้กำหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ ๑๒  ประกอบด้วย 

  ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย  มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมืองตื่นรู ้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่ างรู้เท่าทัน
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สถานการณ์  มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอก

งามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 

  ๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึง  และเป็นธรรม  กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

  ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ

ฐานบริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ

บริการ  มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต

และบริการฐานความรู้ ชั้นสูงใหม่ๆ  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  รวมทั้งกระจายฐานการผลิต

และการให้บริการสู่ภูมิภาค  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี  และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน  และการลงทุนวิจัย

และพัฒนา  ที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

  ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงทางอาหาร  พลังงานและน้ำ  โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่

ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่

น้อยกว่าร้อย ๗  ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ  มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย

ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

  ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ดี 

และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคม

ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง  ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้า

มนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชน จากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทย

มีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  เกิดความเชื่อมโยงการขายส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่

มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และโลก  และอัตราการเติบโตของมูลค่าการ

ลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 

  ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการ

แทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการ
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จัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและ

ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ ้น รวมถึงมี

บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

มีประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

                     ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

   ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครชัยบุรินทร์) 

 วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์” 

 เป้าประสงค์รวม 

๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 

๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

๓. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าในภูมิภาค

และประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่

ครัวโลก 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ไหม และ

การค้าชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

 ตำแหน่งการพัฒนา  (Positioning) 

๑. เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอารยธรรมและไหม 

๓. เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าชายแดน 

๔. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนพัฒนาจังหวัด   

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจก้าวหน้า  สังคมและสิ่งแวดล้อม  มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” 

เป้าประสงค์รวม 

๑.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 

๒.ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.ประชาชนมีความม่ันคง  ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงาน

ทดแทนสำคัญ และเป็นสังคมคุณภาพ” 

 พันธกิจ 

 ๑. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 ๓. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
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 ๔. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

 ๕.ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

 ๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 

 ๗. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๘. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์หลัก 

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

๒. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

๔. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

๕. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 

๖. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

๘. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม

อาเซียน 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

๑๐. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด 

 และเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
                      และยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 
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  ๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

 วิสัยทัศน์ 

 “เทศบาลตำบลหนองบัวโคกเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะด้วยความ
เสมอภาค  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ยุทธศาสตร์ 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

 เป้าประสงค์ 

๑. การพัฒนาด้านก่อสร้าง  และบำรุงรักษาถนน ให้มีการคมนาคมที่สะดวก 

๒. การพัฒนาด้านก่อสร้างและบำรุงรักษาท่อ/รางระบายน้ำ  เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง

บ้านเรือนประชาชน 

๓. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ครบทุก

ครัวเรือน 

๔. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์  

สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

๕. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน มีการทำกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

๖. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๗. ส่งเสริมให้การศึกษาทุกระดับ 

๘. รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของท้องถิ่น 

๙. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ รวมทั้งการรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรค 

๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

๑๑. เทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  และมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด 

๑. ถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน  ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก 

๒. ท่อ/รางระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน  น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 

๓. ประชาชนมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 

๔. ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพครบทุกคน 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 

๖. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ มีความเข้มแข็งและสามารถประกอบอาชีพ

เพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว 

๗. เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๘. ประชาชนได้ร่วมสืบทอด ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๙. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล 

๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาล   

 

 ค่าเป้าหมาย 

๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขตเทศบาล 

๒. มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 

๓. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ 

จากภาครัฐ 

๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 

๕. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

๖. ให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขและสุขาภิบาล 

๗. รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรค 

๘. รณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง 

๙. มีการบริหารจัดการที่ดี 
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 กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 

๒. พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำรัสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดำรงชีวิต 

๕. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 

 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  * เป็นประตูสู่ชัยภูมิ 
  * มีการคมนาคมที่สะดวก 
 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง

พื้นฐาน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคม

อาเซียน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและ

บริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การ

เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  

๒๐  ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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  ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

  ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  

 ยุทธศาสตร์  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  การบริการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การ

เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

  ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  

 ยุทธศาสตร์  ๔  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ   

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การ

บริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ชาติ  ๒๐  ปี  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  รับผิดชอบ  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  และประชาชนมีส่วนร่วม
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  การบูรณาการแผนทุกระดับเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 
 

     6  ประเด็นยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
วิเคราะห์  SWOT 
ระบบข้อมลู  (กบจ.) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
                เกินศักยภาพของ อปท. หรือไม่มอีำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 
               
               
 
 
 
 
                
 
             เกินศักยภาพของ อปท. และ/หรือไม่มีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
 
             แผนพัฒนาท้องถิ่น         เทศบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น 
ประชาคม/แผนชุมชน          อปท.มีศักยภาพและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

อบจ.บรรจเุข้าแผนพัฒนาของ อบจ. 

คกก.ประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด  
กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

กระทรวง/กรม 

แผนพัฒนาจังหวัด การกำหนดจดุยืนทางยุทธศาสตร์   
(Positioning)  ของจังหวัด 

แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล 

ปัญหา/ความต้องการของประชาชน 

อปท. จัดทำ
แผนงาน/โครงการ 

คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิจารณาเพื่อเสนอ คกก.ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาบูรณาการโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาของ อบจ.และเสนอ คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
ตามลำดับ 



21 
 

  ๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การ
วิเคราะห์  SWOT  Analysis/Demand  Analysis) Global  และ  Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
สังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
   ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ต่อการพัฒนาเทศบาล  (SWOT) 
 

จุดแข็ง  (Strength) 
 1.เป็นองค์กรที่สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  นโยบาย  การบริหารจัดการ  การ
บริหารงานบุคคล  และการเงินการคลังอย่างมีเอกภาพ  และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 2.มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  รวมถึงมีเครื่องมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วนและทันสมัย 
 3.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ  ใน
การจัดเวทีประชาคม  การทำประชาพิจารณ์  การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและข้อบัญญัติต่างๆ   
 4.มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 

5.มีการคมนาคมที่สะดวก 
 6.มีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 
 7.มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ผู้ประสบเหตุ
ได้ทันที 
 
จุดอ่อน  (Weakness) 
 1.การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการพัฒนาได้
ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
 2.มีบุคลากรน้อย  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอน 
 3.คุณภาพการศึกษาของประชาชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม่ 
 4.มีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้  สัดส่วนของคนจนยังอยู่ในระดับสูง 
 



22 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 1.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  โดยสร้างดุลยภาพระหว่าง
การกำกับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่น  ในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
 2.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น  มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 3.นโยบายการกระจายอำนาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ  หน้าที่
และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  ให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
 
อุปสรรค  (Threats) 

1.ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ  ติดตาม
การดำเนินงานของเทศบาล 
 2.งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากทางรัฐบาลลดลง 
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ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง  

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม  

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา   

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

การดำเนินงานอื่น งบกลาง กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุข 

 

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข  

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุข  

การดำเนินงานอื่น งบกลาง กองสาธารณสุข  
๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การพัฒนาด้านเมืองและการบริหารจัดการ
ที่ด ี

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
กองคลัง 

 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง  

รวม      
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

  
 
 
 
 

          

     ๑.๑ แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

๑๒ ๓,๕๐๓,๐๐๐.- ๑๓ ๓,๔๔๑,๖๐๐.- ๑๘ ๑๐,๘๙๖,๐๐๐.- ๑๙ ๑๒,๐๓๖,๐๐๐.- ๙ ๗,๐๔๔,๐๐๐.- ๗๑ ๓๖,๙๒๐,๖๐๐.- 

             

รวม ๑๒ ๓,๕๐๓,๐๐๐.- ๑๓ ๓,๔๔๑,๖๐๐.- ๑๘ ๑๐,๘๙๖,๐๐๐.- ๑๙ ๑๒,๐๓๖,๐๐๐.- ๙ ๗,๐๔๔,๐๐๐.- ๗๑ ๓๖,๙๒๐,๖๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

            

     ๒.๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๔ ๔๔๐,๐๐๐.- ๔ ๔๔๐,๐๐๐.- ๕ ๕๔๐,๐๐๐.- ๕ ๕๔๐,๐๐๐.- ๔ ๔๙๐,๐๐๐.- ๒๒ ๒,๔๕๐,๐๐๐.- 

     ๒.๒ แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

๑๐ ๕๙๕,๐๐๐.- ๑๒ ๖๓๐,๐๐๐.- ๑๒ ๖๓๐,๐๐๐.- ๑๒ ๖๓๐,๐๐๐.- ๑๒ ๖๓๐,๐๐๐.- ๕๘ ๓,๑๑๕,๐๐๐.- 

     ๒.๓ แผนงาน
การศึกษา 

๗ ๒,๒๑๐,๐๐๐.- ๙ ๒,๒๕๐,๐๐๐.- ๙ ๒,๔๕๐,๐๐๐.- ๙ ๒,๔๕๐,๐๐๐.- ๙ ๒,๔๕๐,๐๐๐.- ๔๓ ๑๑,๘๑๐,๐๐๐.- 

     ๒.๔ แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

      ๘ ๒๘๗,๐๐๐.-       ๙ ๓๓๗,๐๐๐.- ๘ ๒๘๗,๐๐๐.- ๘ ๒๘๗,๐๐๐.- ๘ ๒๘๗,๐๐๐.- ๔๑ ๑,๔๘๕,๐๐๐.- 

     ๒.๕ แผนงาน 
งบกลาง 

๔ ๒,๔๖๒,๐๐๐.- ๔ ๒,๗๑๒,๐๐๐.- ๔ ๓,๐๖๒,๐๐๐.- ๔ ๓,๑๖๒,๐๐๐.- ๔ ๓,๒๖๒,๐๐๐.- ๒๐ ๑๔,๖๖๐,๐๐๐.- 

             

รวม ๓๓ ๕,๙๙๔,๐๐๐.- ๓๘ ๖,๓๖๙,๐๐๐.- ๓๘ ๖,๙๖๙,๐๐๐.- ๓๘ ๗,๐๖๙,๐๐๐.- ๓๗ ๗,๑๑๙,๐๐๐.- ๑๘๔ ๓๓,๕๒๐,๐๐๐.- 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

            

     ๓.๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๑ ๒๐,๐๐๐.- ๑ ๒๐,๐๐๐.- ๑ ๒๐,๐๐๐.- ๑ ๒๐,๐๐๐.- ๑ ๒๐,๐๐๐.- ๕ ๑๐๐,๐๐๐.- 

     ๓.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๑๒ ๒๕๐,๐๐๐.- ๘ ๒๗๐,๐๐๐.- ๙ ๓๒๐,๐๐๐.- ๙ ๓๒๐,๐๐๐.- ๙ ๓๒๐,๐๐๐.- ๔๗ ๑,๔๘๐,๐๐๐.- 

    ๓.๓ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

๓ ๑๙๐,๐๐๐.- ๓ ๑๙๐,๐๐๐.- ๓ ๑๙๐,๐๐๐.- ๓ ๑๙๐,๐๐๐.- ๓ ๑๙๐,๐๐๐.- ๑๕ ๙๕๐,๐๐๐.- 

    ๓.๔ แผนงาน 
งบกลาง 

๑ ๗๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐,๐๐๐.- ๕ ๓๕๐,๐๐๐.- 

             

รวม ๑๗ ๕๓๐,๐๐๐.- ๑๓ ๕๕๐,๐๐๐.- ๑๔ ๖๐๐,๐๐๐.- ๑๔ ๖๐๐,๐๐๐.- ๑๔ ๖๐๐,๐๐๐.- ๗๒ ๒,๘๘๐,๐๐๐.- 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔)ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 
จัดการที่ด ี

            

     ๔.๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๑๑ ๙๕๕,๕๐๐.- ๒๑ ๑,๔๙๙,๐๐๐.- ๒๓ ๑,๕๔๑,๐๐๐.- ๒๓ ๑,๕๔๑,๐๐๐.- ๒๒ ๑,๑๙๑,๐๐๐.- ๑๐๐ ๖,๗๒๗,๕๐๐.- 

     ๔.๒ แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 

๕ ๒๑๐,๐๐๐.- ๖ ๒๔๐,๐๐๐.- ๕ ๒๐๐,๐๐๐.- ๕ ๒๐๐,๐๐๐.- ๕ ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๖ ๑,๐๕๐,๐๐๐.- 

     ๔.๓ แผนงาน
เคหะและชุมชน 

๑ ๕๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐,๐๐๐.- - - ๔ ๒๐๐,๐๐๐.- 

รวม ๑๗ ๑,๒๑๕,๕๐๐.- ๒๘ ๑,๗๘๙,๐๐๐.- ๒๙ ๑,๗๙๑,๐๐๐.- ๒๙ ๑,๗๙๑,๐๐๐.- ๒๗ ๑,๔๙๑,๐๐๐.- ๑๓๐ ๗,๙๗๗,๕๐๐.- 

รวมท้ังสิ้น ๗๙ ๑๑,๒๔๒,๕๐๐.- ๙๒ ๑๒,๑๔๙,๖๐๐.- ๙๙ ๒๐,๒๕๖,๐๐๐.- ๑๐๐ ๒๑,๔๙๖,๐๐๐.- ๘๗ ๑๖,๑๕๔,๐๐๐.- ๔๕๗ ๘๑,๒๙๘,๑๐๐.- 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยู 
ถนนเทศบาลซอย ๗ 

เพื่อให้มีทางระบายน้ำ
และน้ำไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ขนาดปากด้านในกว้าง ๐.๓๐ 
เมตร หนา ๐.๑๒๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม 
๒๕๘ เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล. (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 

๔๙๕,๐๐๐.- - - -                 
- 

รางระบายนำ้ 
ที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

น้ำไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ถนนเทศบาล 
 ซอย ๑๔ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน 
คสล.เดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรปูแอส
ฟัลท์ติก ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

๒๘๒,๐๐๐.- - - - - ถนนท่ีก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



29 
 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยู  
ถนนเทศบาล ซอย ๑๐ 

เพื่อให้มีทางระบายน้ำได้
ทัน น้ำไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว
ยู ขนาดปากด้านในกว้าง 
๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ยาวรวม ๒๔๐ เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

๔๖๐,๐๐๐.- - - - - รางระบายนำ้
ที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

น้ำไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุง
อาคารสำนักงาน
เทศบาลหลังใหม ่

เพื่อให้สำนักงานมีความ
สวยงาม เป็นที่ประทับใจ
แก่ผู้มาตดิต่อราชการ 

ทาสีภายนอกอาคาร
สำนักงานเทศบาล 

๖๐๐,๐๐๐.- - - - - อาคาร
สำนักงาน  
๑ แห่ง 

สำนักงานมีความ
สวยงาม เป็นที่
ประทับใจแก่ผูม้า
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคารพสัด ุ

เพื่อปรับปรุงหลังคา
อาคารพัสดุให้พร้อมต่อ
การใช้งาน 

ปรับปรุงหลังคาอาคารพสัด ุ ๒๐๐,๐๐๐.- - - - - อาคารพัสดุ  
๑ แห่ง 

มีสถานท่ีเก็บ
เอกสารที่พร้อมต่อ
การใช้งาน 

กองช่าง 

๖ โครงการปรับปรุงทาสี
รั้วสำนักงานเทศบาล 
หลังเก่า 

เพื่อให้รั้วมีความสวยงาม 
เป็นที่ประทับใจแก่ผูม้า
ติดต่อราชการ 

ทาสีรั้วสำนักงานเทศบาล
หลังเก่า 

๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- - - - รั้วสำนักงาน
หลังเก่า 

รั้วมีความสวยงาม 
เป็นที่ประทับใจ
แก่ผู้มาตดิต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยู  
ถนนเทศบาล ซอย ๑๒ 

เพื่อให้มีทางระบายน้ำได้
ทัน น้ำไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 
๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๕ 
เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี
ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๕ 
เมตร  

- ๔๙๗,๐๐๐.- - - - รางระบายนำ้
ที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

น้ำไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุง 
ถนนเทศบาล 
 ซอย ๑๗ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม  
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๗๗๐ 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ ตาราง
เมตร 
 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 
 

- ๔๙๙,๐๐๐.- - - - ถนนท่ีก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยปูแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต  ถนน 
เทศบาล ซอย ๑๘ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน 
คสล. เดิม ช่วงที่ ๑ กว้าง 
๓.๗๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรปูแอสฟัลทต์ิก 
๖๕๘.๖๐ ตารางเมตร  
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ปูแอสฟัลท์ติก ๔๕๒.๐๐ 
ตารางเมตร รวม 
๑,๑๑๐.๖๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- - - ๓๑๔,๐๐๐.- ๓๑๔,๐๐๐.- ถนนท่ีก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน 

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการจดัทำฐาน
เรียนรูศู้นย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

เพื่อเตรียมความ
พร้อม 
ให้เด็กได้เรยีนรู้สิ่ง
ต่างๆนอกห้องเรียน 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดทำฐานเรยีนรู้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - ฐานเรียนรู้
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

เด็กเล็กได้
พัฒนาตามวัย
และเต็ม
ศักยภาพ 

กองช่าง/
กอง
การศึกษา 

๑๑ โครงการก่อสร้างท่าน้ำ
และสะพานบรเิวณ
ถนนสายหลังศาลเจ้า
พ่อขุนศรี 

เพื่อให้มีท่าน้ำและ
สะพานไว้บริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างท่าน้ำและสะพานบริเวณ
ถนนสายหลังศาลเจ้าพ่อขุนศร ี

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๑,๐๐๐,๐๐๐.
- 

- ท่าน้ำและ
สะพาน ที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้ท่าน้ำและ
สะพานในการ
ตักน้ำเพื่อ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขยายผิว
จราจรถนนเลียบ 
สระบัว 

เพื่อให้มีการ
คมนาคม 
ที่สะดวก 

กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  ๓๑๒ ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- - ๒๐๐,๐๐๐.- - - เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีใช้สอยและ
เด็กเล็กมีสถานท่ีทำ
กิจกรรม 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก กว้าง 
๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ 
เมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๙๖ 
ตารางเมตร  

- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- - ปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๑ แห่ง 

เด็กเล็กมีพื้น
ทำกิจกรรม
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง/
กอง
การศึกษา 

๑๔ โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมบ่อพักถนน
เทศบาล ซอย ๕ 

เพื่อให้มีทางระบายน้ำได้
ทัน น้ำไม่ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำคอนกรตี
เสรมิเหล็ก มอก. ช้ัน ๓ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐X๑๐๐ เมตร จำนวน 
๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนาด ๑.๐๔X๑.๔๐ เมตร 
จำนวน ๑๑ บ่อ ยาวรวม 
๑๑๕ เมตร 

- ๒๗๙,๖๐๐.- - - - วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก
ถนนเทศบาล ซอย 
๕ ไดม้าตรฐาน น้ำ
ไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

น้ำไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยปูแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต สายนาห้วย 
เทศบาลหนองบัวโคก 

เพื่อให้มีการคมนาคม 
ที่สะดวก 

ช่วงที่ ๑ 
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 
ช่วงที่ ๒ 
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๙๔ เมตร หนา 
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๑,๔๗๐ ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 
 

- - ๔๔๐,๐๐๐.-  
 
 
 
 
 
 
 

๔๓๐,๐๐๐.- 

- ถนนท่ี
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถสำนักงาน
เทศบาลหลังเก่า 

เพื่อให้โรงจอดรถอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงโรงจอดรถ
สำนักงานเทศบาลหลังเก่า 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - โรงจอดรถ 
๑ แห่ง 

โรงจอดรถมี
สภาพพร้อม
ใช้งาน 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยู ถนน
เทศบาล ซอย ๒๑ 

เพื่อให้มีทางระบายน้ำได้
ทัน น้ำไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว
ยู ขนาดปากด้านในกว้าง 
๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ยาวรวม ๔๐๗ เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

- - - ๗๘๖,๐๐๐.- - รางระบาย
น้ำท่ี
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

น้ำไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล ซอย ๑๖ 

เพื่อให้มีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล ซอย ๑๖ ช่วงท่ี ๑ 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตาราง
เมตร ช่วงท่ี ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๗๕ ตารางเมตร ช่วงท่ี ๓ ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ตาม
แบบ ท๑-๐๑ วางท่อ คสล. มอก.
ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐X๑.๐๐ จำนวน 
๘ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 

- - ๔๘๐,๐๐๐.- ๔๘๐,๐๐๐.- - ถนนท่ี
ปรับปรุงได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การใช้รถใช้
ถนน 

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการปรับปรุง 
เสียงตามสาย 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทางเทศบาล
ประชาสมัพันธ์ 

ปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในเขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทางเทศบาล
ประชาสมัพัน
ธ์อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้าง 
สันชะลอความเร็ว 
ถนนเทศบาล 

เพื่อชะลอความเร็วรถและ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างสันชะลอ
ความเร็วถนนเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- สันชะลอ
ความเร็วถนน
เทศบาลทุกเส้น 

การเกิด
อุบัติเหตุ
ภายในชุมชน
ลดลง 

กองช่าง 

๒๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในพื้นที่
เขตเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าให้
เข้าถึงทุกครัวเรือน 
(อุดหนุนการไฟฟ้า
อำเภอจัตรุัส) 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการขยายเขต
ประปาภายในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตประปาให้เข้าถึงทุก
ครัวเรือน 
(อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอำเภอบำเหน็จณรงค์) 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
น้ำใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างรั้ว
บริเวณบ่อขยะ
เทศบาล 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับขยะ 
และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างรั้วบรเิวณบ่อขยะ
เทศบาล สูงเฉลี่ย ๑.๘๐-๒.๘๐ 
เมตร ยาวรวม ๙๕.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- รั้ว บริเวณ
บ่อขยะ
เทศบาล 

พื้นที่
โดยรอบบ่อ
ขยะเทศบาล
ได้รับ

กองช่าง/ 
กอง 
สาธารณ 
สุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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ผลกระทบ
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
ลดลง 

๒๔ โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บขยะ
อันตราย 

เพื่อเป็นสถานท่ีเก็บ
ขยะอันตราย 

ก่อสร้างอาคารเก็บขยะ
อันตราย บรเิวณบ่อขยะ
เทศบาล จำนวน ๑ หลัง 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร 

๑๑๖,๐๐๐.- ๑๑๖,๐๐๐.- ๑๑๖,๐๐๐.- ๑๑๖,๐๐๐.- - อาคารเก็บ
ขยะ
อันตราย 
จำนวน ๑ 
หลัง 

มีสถานท่ี
เก็บขยะ
อันตราย
หรือขยะมี
พิษ แยก
จากบ่อขยะ 

กองช่าง/ 
กอง 
สาธารณ 
สุข 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒๕ โครงการขยายผิว
จราจรถนนเทศบาล  
ซอย ๒๒ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ฝั่งซ้าย 
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว 
๕๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่รวมบ่อ
พักไม่น้อยกว่า  ๗๒๔.๕๐ 
ตารางเมตร  (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 
หมายเหตุ  
พื้นที่รวม  ๗๘๗.๕๐ ตาราง
เมตร  พื้นที่บ่อพักขนาด  
๑.๕๐X๑.๒๐ เมตร จำนวน 
๓๕ บ่อ  ๖๓  ตารางเมตร 
 
 

- - ๔๖๐,๐๐๐.- - - ถนนท่ีปรับปรุง
ได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้รถใช้ถนน 

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.๐๒ 



42 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 (ต่อ)  ฝั่งขวา 
กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว 
๕๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่รวมบ่อ
พักไม่น้อยกว่า  ๕๗๗.๑๐ 
ตารางเมตร  (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 
หมายเหตุ  
พื้นที่รวม  ๖๓๐ ตารางเมตร  
พื้นที่บ่อพักขนาด  ๑.๑๐X
๑.๔๐ เมตร จำนวน ๓๕ บ่อ  
๕๓.๙  ตารางเมตร 
 
 
 

- - - ๓๗๐,๐๐๐.- - ถนนท่ีปรับปรุง
ได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้รถใช้ถนน 

มีการคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการขยายผิว
จราจรถนนเทศบาล  
ซอย ๖ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
สะดวก 

ฝั่งซ้าย 
กว้าง ๑.๒๐ เมตร  ยาว 
๖๕๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่รวมบ่อ
พักไม่น้อยกว่า  ๖๘๒.๘๘ 
ตารางเมตร  (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 
หมายเหตุ  
พื้นที่รวม ๗๘๔.๘๐ ตาราง
เมตร  พื้นที่บ่อพักขนาด  
๑.๓๐X๑.๔๐ เมตร จำนวน 

- - - ๔๔๐,๐๐๐.- - ถนนท่ีปรับปรุง
ได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้รถใช้ถนน 

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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๕๖ บ่อ  ๑๐๑.๙๒  ตาราง
เมตร 
 
 
 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 (ต่อ)  ฝั่งขวา 
กว้าง ๑.๒๐ เมตร  ยาว 
๖๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่รวมบ่อ
พักไม่น้อยกว่า  ๖๖๙.๗๘ 
ตารางเมตร  (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

- - - - ๔๓๐,๐๐๐.- ถนนท่ี
ปรับปรุงได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้รถใช้ถนน 

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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หมายเหตุ  
พื้นที่รวม ๗๗๑.๖๐ ตาราง
เมตร  พื้นที่บ่อพักขนาด  
๑.๓๐X๑.๔๐ เมตร จำนวน 
๕๖ บ่อ  ๑๐๑.๙๒  ตาราง
เมตร 
 
 
 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๗ โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนา

เพื่อความเป็นสดัส่วน 
สะดวกในการจัดการ
เรียน การสอน 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก 

- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - - เพื่อความเป็น
สัดส่วน 
สะดวกในการ

เพื่อความ
เป็นสัดส่วน 
สะดวกใน

กองช่าง/ 
กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 
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เด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

๑.ขนาดห้อง ๗.๙๐X๙.๔๐ 
X ๓ เมตร แบ่งเป็น ๒ ห้อง 
๒.ประตูใช้เป็นประตูบาน
เลื่อน กรอบบานอลมูิเนียมสี
ขาว ลูกฟูกกระจกใส หนา 
๖ มิลลิเมตร วงกบ
อลูมิเนียมสีขาว ๒”X๔” 
จำนวน ๒ บาน 
๓.ผนังใช้กรอบอลูมเินียมสี
ขาว กรอบ ๒”X๔” กระจก
ติดตาย หนา ๖ มลิลเิมตร 
และผนังกรอบอลูมิเนยีมสี
ขาวกรอบ ๒”X๔” บุ
อลูมิเนียมลูกฟูกท้ัง ๒ ด้าน 

จัดการเรียน 
การสอน 

การจัดการ
เรียน การ
สอน 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการก่อสร้าง 
พลับพลาที่ประทับ 

เพื่อเป็นสถานท่ีเคารพ
สักการะและแสดงออก
ถึงความจงรักภักด ี

ก่อสร้างพลับพลาที่ประทับ  
จำนวน  ๑  แห่ง 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐,๐๐๐.
- 

๕,๐๐๐,๐๐๐.- พลับพลา
ที่ประทับ  
๑  แห่ง 

เป็นสถานท่ี
เคารพ
สักการะและ
แสดงออก 
ถึงความ
จงรักภักด ี

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อให้มีรางระบายน้ำ
และน้ำไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร  ยาว ๙๕ 
เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี

- - ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- - รางระบาย
น้ำท่ี
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

น้ำไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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รูปตัวยู  (ถนนเทศบาล
แยกซอย ๕ ตัน)  

ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๕ 
เมตร 

๓๐ โครงการสวน 
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ก่อสร้างหรือปรับปรุง 
สวนเฉลมิพระเกียรต ิ

- - ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- สวนเฉลมิ
พระ
เกียรติ ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการงานรัฐพิธ ี เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

จัดงานหรือร่วมกับอำเภอ
และจังหวัดในงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ เช่น วันปิย
มหาราช ,วันพ่อ,วันแม่ และ
งานรัฐพิธีอื่นๆ  

๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒ โครงการวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนัก
และร่วมกันพัฒนาเพื่อ
ส่วนรวม 

ทำบุญตักบาตรและพัฒนา
ทำความสะอาดพื้นท่ีในเขต
เทศบาล 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ทุกภาคส่วน
ให้ความ
ร่วมมือใน
การพัฒนา 

สำนักปลดั 

๓ โครงการอินเตอร์เนต็
เทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบค้นข้อมูลและไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

ให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่
ประชาชน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ให้บริการ
อินเตอร ์
เน็ตฟรีแก่
ประชาชน
ทุกคน 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารที่
ทันสมัย 

สำนักปลดั 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 
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๔ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิภายใน
เขตเทศบาล 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 

๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ ๖๐ 

เขตเทศบาล
ปลอดยา
เสพติด 

สำนักปลดั 

๕ โครงการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
ชุมชน   

- - ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- - ติดตั้ง
กล้องวงจร
ปิดใน
ชุมชน ท้ัง 
๒ ชุมชน 

สามารถ
มองเห็น
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น
บริเวณทีม่ี
การติดตั้ง
กล้อง 

สำนักปลดั 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมทักษะ
อาชีพสำหรับคนพิการ
และผูดู้แลคนพิการ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างงาน สรา้งรายได้
ให้กับคนพิการ 
และผูดู้แลคนพิการ 

อบรมทักษะอาชีพให้ 
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
จำนวน ๓๐ คน 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- คนพิการ 
และผูดู้แลคน
พิการมีอาชีพ
และมรีายได้ 
จำนวน ๓๐ 
คน 

คนพิการ
และผูดู้แล
คนพิการมี
อาชีพและ
รายได ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการฝึกอบรม
อาชีพในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและเพิ่มรายได้ 
สามารถพึ่งตนเองได ้

ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
จำนวน ๖๐ 
คน 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้เพิ่ม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการอบรมการทำ
ปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตร
พอเพียง 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบัความรู้
และนำไปปรับใช้ใน
การเกษตร 

จัดอบรมให้ความรู ้
การทำปุ๋ยหมัก 
ตามวิถีเกษตรพอเพียง 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
รับการอบรม
การทำปุ๋ย
หมัก จำนวน 
๕๐ คน 

ลดต้นทุนใน
การเกษตร 
และส่งเสรมิ
การมีส่วน
ร่วมใน
ชุมชนมาก
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผลติภณัฑ์
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่อาชีพ
ได้พัฒนาการเรียนรู้
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์
ได ้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนำความรู้และ
ประสบการณ์มาต่อยอดได ้

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- กลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 
จำนวน ๒ 
ชุมชน 

กลุ่มอาชีพ
ได้พัฒนา 
การเรยีนรู้
ผลิตภณัฑ์
ของกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 
และสามารถ
ต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ได ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านพัฒนา
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่อาชีพ
ได้พัฒนาการเรียนรู้
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์
ได ้

ผู้เข้ารับการอบรม 
นำความรู้และ 
ประสบการณ์มาพัฒนา
ชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ผู้นำชุมชน 
กลุ่มองค์กร
ต่างๆ เข้า 
ร่วมโครง 
การไม่น้อย
กว่า ๘๐ คน 

ชุมชนได้รับ
การพัฒนา
อย่าง
ต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตร ี

เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสตรี
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ของกลุ่ม 

จัดอบรมให้ความรู ้
แก่กลุ่มสตร ี

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- สมาชิกกลุ่มสตรี
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

สตรไีด้แสดงถึง
บทบาทในการ
พัฒนาชุมชน
และสังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการจดัทำแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
จัดทำแผนชุมชนและได้รู้
ถึงความต้องการของคน
ในชุมชนอย่างแท้จริง 

จัดทำแผนชุมชน  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ชุมชนมี
แผนพัฒนา ทั้ง 
๒ ชุมชน 

ชุมชนมีแผน
ชุมชนเพื่อเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๘ โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- เยาวชนเข้าร่วม
โครงการ 
จำนวน ๕๐ คน 

เยาวชนรู้ถึงพิษ
ภัยของยาเสพ
ติดและไม่เข้าไป

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.๐๒ 
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ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการวันคนพิการ
สากล 

เพื่อให้คนพิการไดม้ี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันคนพิการ 

จัดกิจกรรมวันคนพิการ
สากล 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- คนพิการร่วม
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

คนพิการไดรู้้มี
ความรู้ในเรื่อง
สิทธิประโยชน์
มากขึ้น และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๑๐ โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีและเป็นการ
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ทั้ง 
๒ ชุมชน 

๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีและสามารถ

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.๐๒ 
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ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตนอยู่ในสังคมอย่างเป็น
สุข 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ปฏิบัติตนอยู่
ในสังคมอย่าง
เป็นสุข 

๑๑ โครงการครอบครัว
รวมใจตามวิถีพอเพียง 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้ามวิถี
พอเพียงและนำกลับไป
ใช้ในครอบครัวได ้

ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่ตามวิถีพอเพียง 

- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนใช้
ชีวิตความ
เป็นอยูต่าม 
วิถีพอเพียง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

เพื่อดูแลส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย ุ
 ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 

- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- 
 
 
 

๕,๐๐๐.- 
 
 
 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
ติดเตยีงและ

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
ติดเตยีงและ

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.๐๒ 
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ผู้ป่วยตดิเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ติดเตยีงและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

และผูด้้อยโอกาสทางสังคม
ภายในเขตเทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
ได้รับการ
เยี่ยมและ
ส่งเสริม
สุขภาพครบ
ทุกคน 

ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
ได้รับการเยี่ยม
และส่งเสรมิ
ป้องกันรักษา
และฟื้นฟู
สุขภาพ 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๓ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กในเขต
เทศบาลได้รับการศึกษา
ที่ดีมีคุณภาพ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล  

๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- ศพด.ไดร้ับ
การจัดสรร
และหักผลัก
ส่ง ๑๐๐% 

เด็กได้รับ
การศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพและเด็กมี
พัฒนาการที่ดี

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



57 
 

สมวัย พร้อม
เรียนรู้ในระดับสูง
ขั้นต่อไป 

๒ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมและมีเวที
แสดงออก 

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติกับโรงเรยีน
ชุมชนหนองบัวโคก 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- จำนวนเด็กท่ี
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กได้รับการ
พัฒนาและมีเวที
แสดงออกถึง
ศักยภาพในด้าน
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) อย่าง
ครบถ้วน 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กเล็ก 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- เด็กได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบ 
ทุกคน 

เด็กได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) ที่มี
คุณภาพครบทุก
คน 

กอง 
การศึกษา 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๓ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

แบบ ผ.๐๒ 
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(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๔ โครงการอาหารเสรมิ 

(นม) โรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) อย่าง
ครบถ้วน 

จัดหาอาหารเสริม 
 (นม) ให้กับเด็กเล็ก 

๖๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- เด็กได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบ  
ทุกคน 

เด็กได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) ที่มี
คุณภาพครบทุก
คน 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการอบรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรมและจรยิธรรม 

จัดอบรมจริยธรรม 
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- จำนวนเด็กท่ี
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูจ้ากการคดิเอง 
ปฏิบัติเอง สร้างความรู้
ด้วยตัวเองและสามารถ
ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได ้

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการเรียนรู้
จากการคิดเอง ปฏิบัติ
เองและสร้างความรู ้
ด้วยตัวเอง 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

เพิ่มโอกาส
ทางการเรียนรู้
ให้กับประชาชนใน
ชุมชน 

กอง 
การศึกษา 

๗ โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
ชุมชนหนองบัวโคก 
(ทองวิทยานุกูล) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
อาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วน 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก 
 (ทองวิทยานุกูล) 

๙๕๐,๐๐๐.- ๙๕๐,๐๐๐.- ๙๕๐,๐๐๐.- ๙๕๐,๐๐๐.- ๙๕๐,๐๐๐.- เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
ครบทุกคน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารกลางวัน 
ที่มีคุณภาพ
สารอาหาร 
ครบทุกหมู ่

กอง
การศึกษา 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

แบบ ผ.๐๒ 
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เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๓ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรูภ้ายในชุมชน และ
เกิดภูมิปญัญาท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 และเกิดแหล่งเรียนรู ้
ภายในชุมชนต่อไป 

- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ชุมชนทั้ง ๒ 
ชุมชน 

ประชาชนมีภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน
และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการ
สถานศึกษารวมทั้ง 
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน 
การศึกษา 

- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- บุคลากร
ทางการศึกษา
คณะกรรม 
กาสถานศึกษา 
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษานำ
องค์ความรู้ที่ไดม้า
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 

กอง 
การศึกษา 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ 

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการ
ออกกำลังกายและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนและระหว่าง
เทศบาลในเขตจังหวัด
ชัยภูม ิ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
และประชาชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
และ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 
๕๐ คน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยา 
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิภายในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 

# 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการทำบญุ 
ตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
ของไทย 

จัดงานทำบุญตักบาตร 
ในวันข้ึนปีใหม่ 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประเพณีอันดี
งามของไทยคง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
ของไทย 

จัดงานประเพณสีงกรานต ์ ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประเพณีอันดี
งามของไทยคง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 
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๕ โครงการประเพณ ี
แห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย 

จัดงานประเพณีแหเ่ทียน
เข้าพรรษา 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประเพณีอันดี
งามของไทยคง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
ของไทย 

จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประเพณีอันดีงาม
ของไทยคงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 
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๗ โครงการวันวสิาขบูชา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
ของไทย 

จัดงานวันวิสาขบูชา ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประเพณีอันดีงาม
ของไทยคงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๘ โครงการสืบสาน
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย 

ร่วมกิจกรรมกวนข้าวทิพย์
กับวัดและประชาชน 

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประเพณีอันดีงาม
ของไทยคงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 
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๙ โครงการจดังาน
เทศกาลส่งท้ายปเีก่า
ต้อนรับปีใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดังาน
เทศกาลส่งท้ายปเีก่า
ต้อนรับปีใหม ่

ประชาชนร่วมกิจกรรม
เทศกาลส่งท้ายปเีก่า 
และร่วมตักบาตร 
ในวันข้ึนปีใหม่ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - - ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนร่วม
กิจกรรมเทศบาล
ส่งท้ายปีเก่าและ
ร่วมตักบาตร
ต้อนรับปีใหม ่

กอง
การศึกษา 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๕ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ย 
ยังชีพได้รับการ 
สงเคราะห์ตามนโยบาย
รัฐบาล 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายคุรบ  
๖๐ ปี ทุกคน ที่อยู่
ในเขตเทศบาล 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๒๐๐,๐๐๐.- ๒,๔๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๒,๖๐๐,๐๐๐.- ผู้สูงอายุท่ีมี
อายุครบ 
๖๐ ปไีด้รับ
การ

ผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบทุก
คน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.๐๒ 
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สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ครบทุกคน 

๒ โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพได้รับการสงเคราะห์
ตามนโยบายรัฐบาล 

คนพิการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนทุกคน  
ที่อยู่ในเขตเทศบาล 

๔๐๐,๐๐๐.- ๔๕๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- คนพิการ
ได้รับการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ครบทุกคน 

คนพิการ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบทุก
คน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพได้รับการสงเคราะห์
ตามนโยบายรัฐบาล 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่
เปิดเผยตนเอง ท่ีอยู่
ในเขตเทศบาล  

๔๒,๐๐๐.- ๔๒,๐๐๐.- ๔๒,๐๐๐.- ๔๒,๐๐๐.- ๔๒,๐๐๐.- ผู้ติดเชื้อ
เอดสไ์ด้รับ 
การ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ครบทุกคน 

ผู้ติดเชื้อ
เอดสไ์ด้รับ
เบี้ยยังชีพ
ครบทุกคน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๒.๕ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แบบ ผ.๐๒ 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๔ โครงการสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบลหนอง
บัวโคก 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกองทุนฯ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกองทุนฯ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- สมทบเงิน
เข้ากองทุนฯ
ปีละ ๑ ครั้ง 

ประชาชน
ได้รับ
สวัสดิการจาก
กองทุนฯ ตาม
ความจำเป็น
และเหมาะสม 
 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว และ
พัฒนาแหล่งน้ำ 

จัดกิจกรรมโครงการรักนำ้ 
รักป่า รักษาแผ่นดิน 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- จำนวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว รักษา
แหล่งน้ำ 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 

เพื่อให้ร้านอาหาร/แผงลอย
มีความรู้และปฏิบัตไิด้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง 
ตรวจแนะนำเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- จำนวน
ร้านอาหาร/
แผงลอยที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลัก
สุขาภิบาล 
ผู้บริโภคได้
รับประทาน
อาหารที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

กองสา
ธารณ 
สุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒ โครงการทำความ
สะอาดท่อและราง
ระบายน้ำ 

เพื่อแก้ไขเหตรุำคาญ 
และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
ของสัตว์และแมลงนำโรค
และทำให้ระบายน้ำได้
สะดวก 

แก้ไขเหตรุำคาญและไมเ่ป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุของสัตว์และ
แมลงนำโรคและทำให้ไหล
ได้สะดวก 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ทำความ
สะอาดท่อและ
รางระบายนำ้
ทั้ง ๒ ชุมชน 

ท่อและราง
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุดตัน
และไม่เป็นแหล่ง
เพราะพันธุ์ของ
สัตว์นำโรคต่างๆ 

กองสา
ธารณ 
สุข 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการป้องกัน 
และควบคมุโรค 
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 
ในเขตเทศบาล 

ออกรณรงค์ประชาสมัพันธ์ 
และฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- สุนัขและ
แมวในเขต
เทศบาล
ได้รับการฉีด

สามารถป้องกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้าได ้

กองสา
ธารณ 
สุข 

แบบ ผ.๐๒ 



71 
 

วัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
ครบ 
๑๐๐% 

๔ โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกในเขต
เทศบาล 

ออกรณรงค์ประชาสมัพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- อสม. 
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

สามารถป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออกได ้

กองสา
ธารณ 
สุข 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 
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๕ โครงการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
โรคเอดส ์

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนและเยาวชน
เกี่ยวกับการป้องกัน 
โรคเอดส ์

จัดอบรมให้ความรู ้
แก่ประชาชนและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ประชาชนและ
เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนและ
เยาวชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส ์

กองสา
ธารณ 
สุข 

๖ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนางาน 
สาธารณสุขมูลฐาน 
ในเขตเทศบาล 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาล 
ทั้ง ๒ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ อสม. 
ในเขต 
เทศบาล 
ทั้ง ๒ หมู่บ้าน 

อสม.พัฒนา
หมู่บ้านด้าน
สาธารณสุข 
ในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

กองสา
ธารณ 
สุข 

 

 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 



73 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
Be Number One 
(ชุมชนที่ ๑) 

เพื่อให้นักเรียน/เยาวชน 
ได้ทราบถึงปัญหา 
และพิษภัยของยาเสพ
ติด และร่วมแก้ปญัหา 
ยาเสพตดิในชุมชน 
อย่างเป็นรูปธรรม 

นักเรียนโรงเรียนชุมชน 
หนองบัวโคก และเยาวชน 
ในเขตเทศบาล 
 จำนวน ๕๐ คน 

๗,๐๐๐.- - - - - นักเรียน/
เยาวชนชุมชน
ที่๑ เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า ๕๐ 
คน 

นักเรียน/
เยาวชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองสา
ธารณ 
สุข 

๘ อุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน (ชุมชนที่ ๑) 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน และรณรงค์
การบริโภคเกลือไอโอดีน 

ครัวเรือนนำร่องในชุมชน 
ที่ ๑ จำนวน ๕๐ 
ครัวเรือน 

๗,๐๐๐.- - - - - ครัวเรือนนำ
ร่องในชุมชนที่ 
๑ จำนวน ๕๐ 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
ความรู้และ
บริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีนที่
ได้มาตรฐาน 

กองสา
ธารณ 
สุข 

 

 

 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม (ชุมชนที่ 
๑) 

เพื่อให้ความรู้และตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

แกนนำสตรีวยัทำงาน ชุมชน
ที่ ๑ จำนวน ๕๐ คน 

๖,๐๐๐.- - - - - แกนนำ
สตรีวยั
ทำงาน 
ชุมชนที่ ๑ 
จำนวน 
๕๐ คน 

สตรีวยัทำงานมี
ความรู้และ
สามารถตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วย
ตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

กองสา
ธารณ 
สุข 

๑๐ อุดหนุนโครงการ
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
Be Number One 
(ชุมชนที่ ๒) 

เพื่อให้นักเรียน/เยาวชน
ได้ทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 
และร่วมแก้ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม 

นักเรียนโรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก และเยาวชน
ในเขตเทศบาล จำนวน ๕๐ 
คน 

๗,๐๐๐.- - - - - นักเรียน/
เยาวชน
ชุมชนที่ ๒ 
เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อย
กว่า ๕๐ 
คน 

นักเรียน/
เยาวชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองสา
ธารณ 
สุข 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ อุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน (ชุมชนที่ ๒) 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน และรณรงค์
การบริโภคเกลือไอโอดีน 

ครัวเรือนนำร่องในชุมชนที่ 
๒ จำนวน ๕๐ ครัวเรือน 

๗,๐๐๐.- - - - - ครัวเรือน
นำร่องใน
ชุมชนที่ ๒ 
จำนวน 
๕๐ 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
ความรู้และ
บริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีนที่
ได้มาตรฐาน 

กองสา
ธารณ 
สุข 

๑๒ อุดหนุนโครงการสืบ
สานพระปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
 (ชุมชนที่ ๒) 

เพื่อให้ความรู้และตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

แกนนำสตรีวยัทำงาน ชุมชน
ที่ ๒ จำนวน ๕๐ คน 

๖,๐๐๐.- - - - - แกนนำ
สตรีวยั
ทำงาน 
ชุมชนที่ ๒ 

สตรีวยัทำงานมี
ความรู้และ
สามารถตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วย

กองสา
ธารณ 
สุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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จำนวน 
๕๐ คน 

ตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 

เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคีและสร้างกลุ่ม
อาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 

ปลูกต้นไม้และปลูกป่าใน
ชุมชน ดูแล ฟื้นฟู อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ประชาชนและ
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

มีกลุ่ม
อาสาสมัคร
พิทักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติเพิ่มมากขึ้น 

กองสา
ธารณ 
สุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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๑๔ โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ชุมชนทั้ง ๒ ชุมชน 
จัดทำโครงการด้าน
สาธารณสุขใหม้ีความ
เหมาะสมกับปญัหาและ
บริบทของพื้นที ่

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
กรรมการชุมชนท้ัง ๒ ชุมชน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ประชาชนท้ัง ๒ 
ชุมชน เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนท้ัง ๒ 
ชุมชน มี
คุณภาพชีวิต
ด้านสาธารณสุข
ที่ดีขึ้น 

กองสา
ธารณ 
สุข 

๑๕ โครงการอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในโครงการ 

ประชาชนร่วมโครงการ 
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

- - ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ประชาชนท้ัง ๒ 
ชุมชน เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนร่วม
โครงการ 
อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 

กองสา
ธารณ 
สุข 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 



78 
 

๑ โครงการหนองบัวโคก
สะอาดตา 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขต
เทศบาลใหส้ะอาดเป็น
ระเบียบ 

พัฒนาทำความสะอาด 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- จำนวน
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

พื้นที่เขต
เทศบาลมคีวาม
สะอาดเป็น
ระเบียบ 

กองสา
ธารณ 
สุข 

๒ โครงการปรับปรุง
สถานท่ีทิ้งขยะ 

เพื่อฝังกลบขยะมูล
ฝอยและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบ 

ฝังกลบขยะมูลฝอย 
ที่บ่อท้ิงขยะเทศบาล 

๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ฝังกลบขยะ
มูลฝอย ปี
ละ ๑ ครั้ง 

บ่อขยะมีการฝัง
กลบขยะที่
ถูกต้อง 

กองสา
ธารณ 
สุข 

๓ โครงการจดัการขยะ
อย่างครบวงจร 

เพื่อคัดแยกขยะและ
ลดปรมิาณขยะภายใน
ชุมชน 

รณรงค์คัดแยกขยะ 
ตั้งแต่ต้นทางเพื่อลด 
ปริมาณขยะ 

๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- จำนวน
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

มีการคัดแยก
ขยะและปริมาณ
ขยะลดลง 

กองสา
ธารณ 
สุข 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.๐๒ 
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  ๓.๔แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

ดำเนินการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในเขต
เทศบาล 
(อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น) 

๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- สมทบเงินเข้า
กองทุนฯ ปีละ 
๑ ครั้ง 

ประชาชนใน 
เขตเทศบาลมี
สุขภาพอนามัยที่
ดีไดร้ับบริการ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

กอง 
สาธารณ 
สุข 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษ ี

ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินให้
เป็นปัจจุบันและสามารถ
จัดเก็บภาษไีดเ้พิ่มมากข้ึน 

๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- มีระบบแผนท่ี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินที่
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

สามารถ
จัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

๒ โครงการจดัทำแผน 
พัฒนาเทศบาล 

เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับ
ฟังปัญหาและความ
ต้องการ และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ประชาชนเข้า
ร่วมประชาคม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

มี
แผนพัฒนา
เป็น
เครื่องมือใน
การพัฒนา
เทศบาล 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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๓ โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาล 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล
อย่างน้อยปีละ 
๒ ครั้ง 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ได้รับการ
ปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลดั 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการประกันภยั 
รถราชการ 

เพื่อคุ้มครองรถที่ทำ
ประกัน คู่กรณี คุ้มครอง
การบาดเจ็บและเสยีชีวิต 

ทำประกันภัยรถราชการ 
ทุกคัน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ทำประกันภัย
รถราชการทุก
คัน 

คุ้มครองรถ
ที่ทำประกัน
คู่กรณี 
คุ้มครองการ
บาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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๕ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์แก่
บุคลากรของเทศบาล 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน 
และลูกจ้างเทศบาล 
ทุกคน 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ลูกจ้าง
เทศบาลทุกคน
มีความรู ้

เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการ
บริหาร
จัดการ 

สำนักปลดั 

๖ โครงการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับ 
บริการของเทศบาล 

เพื่อทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชนใน
การให้บริการของ
เทศบาล 

สุ่มตัวอย่างจาก
ผู้รับบริการเพื่อให้ทราบถึง
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- สุ่มตัวอย่าง
จากผู้รับ 
บริการ 
จำนวน 
 ๑๐๐ คน 

เทศบาลมี
ข้อมูลเพื่อ
นำมา
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ให้บริการ 

สำนักปลดั 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 
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๗ โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อให้การเลือกตั้งท่ี
สุจรติและเที่ยงธรรม 
และส่งเสรมิสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดให้มีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล และ
มีความเรียบร้อยในการ
จัดการเลือกตั้งและไม่มี
การร้องเรียน 

๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ประชาชน
มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

การเลือกตั้งมี
ความสุจริต
และเที่ยง
ธรรม 

สำนักปลดั 

๘ โครงการเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลีย้งรับรองคณะ
บุคคลที่มาตรวจเยี่ยม 
ศึกษาดูงานและการ
ประชุมสภาเทศบาล 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงรับรอง 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- สามารถให้
การต้อนรับ
คณะบุคคล
ที่มาตรวจ
เยี่ยม ศึกษา
ดูงานและ
การประชุม
สภาได้อย่าง
เรียบร้อย 

เลี้ยงรับรอง
คณะบุคคล
ที่มาตรวจ
เยี่ยม ศึกษาดู
งานและการ
ประชุมสภา
เทศบาล 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ผ.๐๒ 
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการเพิม่พูน
ประสิทธิภาพศูนย ์
รวมข้อมูลข่าวสาร 
การซื้อหรือการจ้าง
ของ อปท. 

เพื่อสนับสนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของ อปท. 
ในเขตอำเภอจัตรุัส 

สนับสนุนงบประมาณ 
ให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
การซื้อหรือการจ้าง 
อำเภอจัตรุัส 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - -               - อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ อปท. ที่
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับทางศูนย์ฯ 

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
การซื้อหรือการ
จ้างของ อปท.ใน
เขตอำเภอจตัุรสั 

กองคลัง 

๑๐ โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ
พนักงานของ
เทศบาล 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้าง มีคุณธรรม
และจริยธรรม และ
ตระหนักถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความถูกต้อง 
เป็นธรรมและโปร่งใส 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้าง เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
และลูกจ้าง เข้า
รับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
ลูกจ้าง ไดร้ับการ
ส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมและ
ตระหนักถึงหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความถูกต้อง เป็น
ธรรมและโปร่งใส 

สำนักปลดั 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร
ขององค์กรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล คณุธรรม
และจริยธรรม และให้
ความสำคญักับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบ 

ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล จำนวน 
๔๐ คน 

- ๕๐๐.- ๕๐๐.- ๕๐๐.- ๕๐๐.- ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้างมี
ความรู้ความ
เข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาล 
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ให้ความสำคญั
กับการป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบ 

ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลัก 
ธรรมาภิบาลมาก
ยิ่งข้ึน 

สำนักปลดั 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านต่างๆ 
ที่ขอรับการช่วยเหลือ 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
 อปท.ในเขตอำเภอจัตรุัส 

๓๒,๐๐๐.- ๓๒,๐๐๐.- - - - ศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ของ อปท.
ในเขต
อำเภอจัตรุัส 

มีศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
และประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการและ
ขอรับความช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 

๑๓ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมในการ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้าง เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

- - ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้าง 
ได้รับการส่งเสรมิ

สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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จริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 

ป้องกันปัญหาการ
ทุจริต 

๘๐และได้รบัการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมในการ
ป้องกันปัญหาการทุจรติ 

และลูกจ้าง 
เข้ารับการ
อบรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต มี
ความตระหนักต่อ
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ผ.๐๒ 
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 

เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามงานท่ีพนักงานจ้าง
ได้ปฏิบตัิ สร้างจิตสำนึก 
ในการปฏิบัติงานดา้น
ความรับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้างเทศบาล 
ตำบลหนองบัวโคก 
 จำนวน ๓๑ คน 

- - ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- พนักงานจ้าง 
จำนวน ๓๑ 
คน 

พนักงาน จำนวน ๓๑ 
คน มีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานด้านความ
รับผิดชอบ ซื่อตรง 
ซื่อสัตย์ สุจรติต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

สำนักปลดั 

๑๕ โครงการงานรัฐพิธี 
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

จัดงานรัฐพิธี กิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
และพระราชพิธีต่างๆ 

- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนเข้าร่วมงานรัฐ
พิธีต่างๆและได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

สำนักปลดั 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการ 
วันปิยมหาราช 

เพื่อสร้างจิตสำนึก 
และแสดงออก 
ถึงความจงรักภักด ี
ต่อสถาบันฯ 

ร่วมแสดงออกถึงความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบันฯ 
กับทางอำเภอ 

- ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนเข้าร่วมงาน
วันปิยและได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และวันพ่อ
แห่งชาติ 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนไดร้่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ 

สำนักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการ 
วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อเข้าร่วมงานวัน
ท้องถิ่นไทยร่วมกับ
จังหวัด 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลเข้า
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 

- ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก

สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ผ.๐๒ 
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรม 
ราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนไดร้่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันฯ 

- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ 

สำนักปลดั 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

แบบ ผ.๐๒ 
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 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนไดร้่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันฯ 

- ๕๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ 

สำนักปลดั 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

แบบ ผ.๐๒ 
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  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการวันคล้าย 
วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร 
มหาภูมิพล อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนไดร้่วมแสดง 
ออกถึงความจงรักภักด ี
ต่อสถาบันฯ 

- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ 

สำนักปลดั 

๒๒ โครงการปรับปรุง
ระบบเครื่องขยายเสียง
ภายในอาคาร
เอนกประสงค์เฉลมิ
พระเกียรติฯ 

เพื่อปรับปรุงระบบเครื่อง
ขยายเสยีงภายในอาคาร
เอนกประสงค์เฉลมิพระ
เกียรตฯิ 

ปรับปรุงระบบเครื่องขยาย
เสียงภายในอาคาร
เอนกประสงค์เฉลมิพระ
เกียรตฯิ 

- ๓๕๐,๐๐๐.- ๓๕๐,๐๐๐.- ๓๕๐,๐๐๐.- - ระบบเครื่อง
เสียงม ี
ประสิทธิ 
ภาพและ
คุณภาพที่ด ี

ระบบเครื่อง
ขยายเสยีง
ภายในอาคารมี
คุณภาพที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

สำนักปลดั 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

แบบ ผ.๐๒ 



96 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๓ โครงการบริหารงาน
สถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอ
จัตุรสั 

เพื่อรวบรวมข้อมลูปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนและประสาน
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

มีสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ในเขตอำเภอจัตรุัส 

- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.ในเขต
อำเภอจัตรุัส 

มีศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. และ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การติดต่อราชการ
และขอรับความ
ช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 

๒๔ โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน ี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน ี

จัดงานหรือร่วมกับอำเภอ
และจังหวัด 

- - ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี
ต่อสถาบันฯ 

สำนักปลดั 

 

 แบบ ผ.๐๒ 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการวันฉัตรมงมล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

จัดงานหรือร่วมกับอำเภอ 
และจังหวัด 

- - ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- กลุ่มองค์กร 
พนักงาน 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ 

สำนักปลดั 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
อาสากู้ชีพและ OTOS 

เพื่อให้อาสากู้ชีพและ 
OTOS มีความรู้และ
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได ้

ฝึกอบรมอาสากู้ชีพและ 
OTOS 

๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุก
คนมีความรู้
และสามารถ

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกคนมี
ความรู้และสามารถ

สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได ้

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได ้

๒ โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อฝึกทบทวนและ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับ
พนักงาน 

๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- - - - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 

แบบ ผ.๐๒ 
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(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๓ โครงการฝึกภาคสนาม 
อปพร. 

เพื่อฝึกทบทวนและ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกภาคสนามให้กับ  
อปพร. 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

อปพร.ปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สำนักปลดั 

๔ โครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยบาดเจ็บได้รับ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและนำส่ง
โรงพยาบาล 

ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น 

๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยบาดเจ็บ
ได้รับการปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 
และนำส่ง
โรงพยาบาล 

ผู้ป่วยบาดเจ็บได้รับ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่าง
ทันท่วงที 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ผ.๐๒ 
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ (๗ วัน
อันตราย) 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนเกิดความ
ปลอดภัยและไดร้ับ
คำแนะนำจากการ
เดินทาง 

อยู่ให้บริการจดุตรวจ 
บริเวณสี่แยกหนองบัวโคก
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ให้บริการผู้ใช้
รถใช้ถนนช่วย
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 
ปีละ ๒ ครั้ง 

ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 

๖ โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อฝึกทบทวนและ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้
พัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  ๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัทำ 
ผังเมืองรวม 
ระดับท้องถิ่น 

เพื่อจัดทำผังเมือง 
รวมในเขต 
เทศบาล 

จัดทำผังเมืองรวมใน 
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - มีผังเมือง
รวม 
ในเขต
เทศบาล 

เทศบาลมผีัง
เมืองรวมพื้นท่ี
เขตเทศบาล  

กองช่าง 

รวม     ๑๒๑      โครงการ - - ๑๑,๒๔๒,๕๐๐.- ๑๒,๑๔๙,๖๐๐.- ๒๐,๒๕๖,๐๐๐.- ๒๑,๔๙๖,๐๐๐.- ๑๖,๑๕๔,๐๐๐.- - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้บานเปิดชนิด ๒ บาน) 
จำนวน ๒ หลัง 

๑๒,๐๐๐.- 
 

 

๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- กองคลัง 

๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก) จำนวน ๑ 
หลัง 

๕,๕๐๐.- - - - - กองคลัง 

๓ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ ๒๒,๐๐๐.- - - - - สำนักปลดั 
งานป้องกันฯ 

๔ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ ๒๒,๐๐๐.- - - - - กองคลัง 
๕ สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี 

แบบเกียร์ธรรมดา 

๓๘,๐๐๐.- - - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 
แบบข้อแข็ง 
จำนวน ๑ เครื่อง 

๙,๕๐๐.- - - - - สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐๓ 
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๗ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดเีซล) ขนาด ๑ ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา 

- ๕๒๓,๐๐๐.- - - - สำนักปลดั 
งานป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา 

- - ๓๘,๐๐๐.- - - สำนักปลดั 
งานป้องกันฯ 

๙ สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 
แบบข้อแข็ง 
จำนวน ๑ เครื่อง 

๙,๕๐๐.- - - - - กอง
สาธารณสุข 

๑๐ สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 
แบบข้ออ่อน 
จำนวน ๒ เครื่อง 

๒๒,๐๐๐- - - - - กอง
สาธารณสุข 

๑๑ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซ ี

- - ๑,๓๗๕,๐๐๐.- - - กองช่าง 

แบบ ผ.๐๓ 
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๑๒ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี 
แบบบรรทุกน้ำ 

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐.- - สำนักปลดั 
งานป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ สำรวจ จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง 
ขนาดเส้นรอบวงล้อ ๑.๐๐ เมตร ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลางของล้อ ๓๒๐ มิลลิเมตร 
สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 
๙,๙๙๙.๙ เมตร มาตรวัดแสดงผลเป็น

๑๐,๐๐๐.- - -                    - - กองช่าง 

แบบ ผ.๐๓ 
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หน่วยเมตร สามารถวัดระยะได้ท้ังระบบ
เดินหน้าและถอยหลัง  

๑๔ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ สำรวจ จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน ๑ ตลบั 
คุณลักษณะ 
๑.เป็นเทปวดัระยะทางชนิดเหล็กเคลือบ
ไนล่อนกันการเกิดสนิม 
๒.มีความยาว ๕๐ เมตร ความกวา้ง ๑๓ 
มิลลเิมตร 
๓.มีขีดแบ่งเป็นระบบเมตริก ขีดแบ่ง
ละเอียด ๑ มลิลเิมตร 
๔.บรรจุในโครงเปลือย มดี้ามจับ และก้าน
หมุนเก็บเทป 
๕.มีหนังสือแสดงการสำหรับให้คำรับรอง
จากกระทรวงพานิชย ์

๕,๐๐๐.- - -  - กองช่าง 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครือ่ง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
๑.ใช้เครื่องยนตเ์บนซิน 

๒๑,๐๐๐.- - - - - กองช่าง 

แบบ ผ.๐๓ 
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๒.น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ 
กิโลกรมั 
๓แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน 
๔.ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ 
ครั้งต่อนาที (ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ของ
สำนักงบประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑) 

๑๖ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังขยะ ขนาด ๑๓๐ ลิตร จำนวน 
๑๕๐ ใบ 

๗๐,๐๐๐.- - - - - กอง
สาธารณสุข 

๑๗ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ ์

 ๒๒,๐๐๐.-  - - สำนักปลดั 

๑๘ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องเสยีงกลางแจ้ง ๑ ชุด  ๒๐๐,๐๐๐.-  - - สำนักปลดั 
๑๙ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน ๓ ตัว  ๑๕,๐๐๐.-  - - สำนักปลดั 
๒๐ บริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ ์

 ๒๑,๐๐๐.-  - - กองช่าง 

๒๑ การศึกษา ครุภณัฑ ์ โฆษณาและเผยแพร ่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล ๑ ตัว ความ
ละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

 ๑๙,๓๐๐.-  - - กองการศึกษา 

๒๒ การศึกษา ครุภณัฑ ์ งานบ้านงานครัว ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ 
กิโลกรมั ตามมาตรฐานครภุัณฑ ์

 ๑๘,๐๐๐.-  - - กองการศึกษา 

๒๓ การศึกษา ครุภณัฑ ์ งานบ้านงานครัว จัดซื้อผ้าม่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  ๑๖,๐๐๐.-  - - กองการศึกษา 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา  

แบบ ผ.๐๓ 
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(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๔ การศึกษา ครุภณัฑ ์ สำนักงาน ตู้สำหรับวางหนังสือ จำนวน ๔ หลัง กว้าง 

๓๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร สูง 
๘๐ เซนติเมตร 

- ๑๖,๐๐๐.- - - - กองการศึกษา 

๒๕ การศึกษา ครุภณัฑ ์ สำนักงาน โต๊ะและเก้าอ้ี สำหรับนั่งทานอาหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน ๓ ชุด  
โต๊ะ ขนาดกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว 
๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๕๐ เซนติเมตร 
จำนวน ๓ ตัว เก้าอ้ี ขนาดกว้าง ๓
เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๓๐ 
เซนติเมตร จำนวน ๖ ตัว 

- ๒๓,๗๐๐.- - - - กองการศึกษา 

๒๖ การศึกษา ครุภณัฑ ์ สำนักงาน พัดลมเพดาน ขนาด ๑๖ น้ิว  
จำนวน ๓ ตัว 

- ๖,๐๐๐.- - - - กองการศึกษา 

๒๗ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง (หัวฟอกซ์)  
จำนวน ๓ หัว 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - - สำนักปลดั 

๒๘ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อไมค์ประชุมสำหรับประธาน ๑ ตัว 
ไมค์ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ 
ตัว 
เครื่องควบคุมไมค์ประชุมส่วนกลางและ
จ่ายไฟ ๑ ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- - - สำนักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๙ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ โฆษณาและเผยแพร ่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
-ขนาดเส้นทแยงมมุ ๑๒๐ น้ิว หรอื ๗๒X 
๙๖ น้ิว หรือ ๘๔X ๘๔ น้ิว หรือ ๘๙X๙๒ 
นิ้ว หรือ ๖X๘ ฟุต หรือ ๗X๗ ฟุต 
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์) 

- ๑๕,๓๐๐.- ๑๕,๓๐๐.- - - สำนักปลดั 

๓๐ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ โฆษณาและเผยแพร ่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA 
-ขนาด ๔,๕๐๐  ANSI  Lumens 
-เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สมารถต่อ
กับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดโีอ 
-ใช้ LED Panel หรือระบบ DLP 
-ระดับ XGA เป็นระดับความระเอยีดของ
ภาพที่ True 
-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่อง
สว่างขั้นต่ำ (ตามมาตรฐานครภุัณฑ์) 

- ๖๒,๕๐๐.- ๖๒,๕๐๐.- - - สำนักปลดั 

๓๑ บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
 (ตู้บานเปิดชนิด ๒ บาน) 
  จำนวน ๑ หลัง 

- - ๖,๐๐๐.- - - กองช่าง 

แบบ ผ.๐๓ 
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๓๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์
จำนวน ๔ เครื่อง 

- - ๓,๐๐๐.- - - สำนักปลดั 

๓๓ การศึกษา ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 
 ตามมาตรฐานครุภณัฑ ์

- - ๒๒,๐๐๐.- - - กองการศึกษา 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ การศึกษา ครุภณัฑ ์ สำนักงาน ช้ันวางกระเป๋าเด็กแบบ ๔ ช่อง  จำนวน  ๒ 
หลัง ขนาด ยาว ๑๖๐ เซนติเมตร  สูง ๑๒๐ 
เซนติเมตร  ลึก  ๓๐ เซนติเมตร 

- - ๔,๐๐๐.- - - กองการศึกษา 

๓๕ การศึกษา ครุภณัฑ ์ สำนักงาน ช้ันวางรองเท้า ๒ หลัง ยาว ๑๑๐ เซนติเมตร  
สูง ๘๐ เซนติเมตร ลึก ๓๐ เซนตเิมตร  กันน้ำ
ได ้

- - ๑๐,๐๐๐.- - - กองการศึกษา 

๓๖ การศึกษา ครุภณัฑ ์ สำนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์    บานเปิด – ปิด  
จำนวน  ๑  หลัง 
ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร 

  ๑๓,๐๐๐.-   กองการศึกษา 

๓๗ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่อ  ปรับแต่งเสียงแบบดจิิตอล  ๑ เครื่อง     
พา    เพาเวอร์แอมป์  ๒x๘๐๐  วตัต์   ๑ เครื่อง                         
เพาเว เพาเวอร์แอมป์ ๒x๑๐๐  วัตต์  ๑ เครื่อง 

ลำโพง  ๒  ทาง  ขนาด  ๑๒  นิ้ว ๔  ตู ้

- - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐๓ 
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ลำโพงซับเบส ขนาด ๑๘ น้ิว  ๔  ตู้ 
สายลำโพง (๑๐๐ เมตร)  ๓  ม้วน 
สายสญัญาณเสียง  ๑  ชุด 
ขาแขวนลำโพง  ๔  ตัว 
พร้อมติดตั้งและเซ็ทระบบ 

                         
 

                                                                                                                       รวม ๒๔๖,๕๐๐.- ๑,๑๒๙,๘๐๐.- ๑,๙๗๐,๘๐๐.- ๒,๘๖๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.-  
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ส่วนที่ ๔ การตดิตามและประเมินผล 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

• ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  แต่ละคน  แต่ละส่วน/กอง  

มีความสอดคล้องกัน  ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน 

• สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก   

มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

• ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ 

• สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   

กิจกรรม  งานต่างๆ  ประประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 

• สามารถกำหนดมาตรการต่างๆ  สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ 

เกิดข้ึนได้ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย 

 ๑.สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก     จำนวน  ๓  คน 

 ๒.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  ๒  คน 

 ๓.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  ๒  คน 

 ๔.หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จำนวน  ๒  คน 

 ๕.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวน  ๒  คน 

  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  และมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกก็ได้ 

 

  อำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

• กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

• ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



113 
 

• รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่

ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

  ขั้นตอนที่  ๑   

 

 

  

  ขั้นตอนที่  ๒   

 

 

  

  ขั้นตอนที่  ๓   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

คระกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ

กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

โดยการกำหนดกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลา 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทาง

วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นได้ตลอดเวลา 

• รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

• อาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผล 

 ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

• ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นบัแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี

รายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

  ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

   ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 

   ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 

 

   ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

    (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 

    (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 

    (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 

    (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 

    (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 

     (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 

    (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 

    (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 

    (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐ คะแนน) 

 

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
   2.2 การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
   2.3 การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
   2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
   2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
    (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่12  5 คะแนน 
    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
    (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
คะแนน 
    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
    (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6๐ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
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3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ำ ลักษณะของไม/้ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ้านวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพตดิ การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 
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(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลีย่น
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพฒันาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

2 . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 
4.0 

๒๐ 
(๕) 
 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 
 

 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(๓) 
 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓) 
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(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 
 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) (Weakness  
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat  
(อุปสรรค) 

(๓) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารฐั  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

6๐ 
(10) 

 

 

3.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วสิัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง

(5) 
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ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน ์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(5) 
 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต ่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(5) 
 

 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์
 

(5) 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มคีวามชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 

 

3.9 ความเช่ือมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
           แห่งชาติ 

(5) 
 

     5.6  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 
 

     5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
     5.11  มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
 
    

๖.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

 

2. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติ
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามทีไ่ด้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ี
จำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีทีไ่ด้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 
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3. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของแผนการปฏบิตัิ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 
 

 

4 . แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการ บูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 
 

 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้              
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พืน้ท่ีดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
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5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสรา้งสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (5) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand  
4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิัย
และพัฒนาแลว้ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
การจัดทกโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  

(5) 
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(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ใน                  
เชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจา่ยในข้อบัญญัต/ิเทศบญัญัติ  เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 
 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได ้
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้  
(4) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
 

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

๗. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
๗.๑  ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

   (1)   แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2)   แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard  

Model ของ  Kaplan & Norton 
   (3)   แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 

(4)   แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5)   แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement  

System  (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
   (6)   แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ 
Problem-Solving Method 
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   (7)   แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
   (8)   แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (9)   แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10)  แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
   (11)  แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    ๗.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ  คืออะไร 
ค่าใช้จ่าย  (Cost)  เวลา  (Time)  เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
    ๗.3  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    ๗.4  วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่  (Key Performance 
Indicators : KPIs)  

๗.๕ ผลกระทบ (Impact) 
 

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    

 เนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากและข้อจำกัดในเรื่องของ

งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น  รัฐบาลคอยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน  

และเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการพัฒนาในพ้ืนที่  

ซึ่งการดำเนินการตามภารกิจ  และอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่  และต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนใน

พ้ืนอย่างแท้จริง 

๔.๔.๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  

 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้  และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะร่วมกัน  เช่น  การประชุมประชาคม  การจัดทำประชาพิจารณ์ 

 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มองค์กรต่างๆ  เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานในเทศบาล  ทั้งกลุ่ม

ผู้นำชุมชน  อสม.  กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๔.๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 

 ส่งเสริมการจัดทำประชาคมเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการดำเนินการทบทวนโครงการหรือ

กิจกรรมภายในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ  เพื่อมุ่งหวังและยึดถือประโยชน์

ของประชาชนเป็นสูงสุด 
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ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
เร่ือง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

************************ 
  ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
เสร็จสิ้นแล้ว 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔    มถิุนายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
         (นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 
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