
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลโคกตูม 
เรื่อง   การใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  

 ของเทศบาลตําบลโคกตูม 
............................................................ 

 

  ด�วยเทศบาลตําบลโคกตูมได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ของเทศบาลตําบลโคก
ตูม โดยผ-านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 
๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ประชุมประชาคมระดับตําบล เม่ือวันท่ี ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบร-างแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ดังกล-าวแล�ว 
 

  อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๒๒ แห-งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค8กรปกครองส-วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช�แผนพัฒนา
ท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของเทศบาลตําบลโคกตูม เพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค8 เปAาหมายและยุทธศาสตร8
การพัฒนาเทศบาลต-อไป 
 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายอุดม  อ่ิมอรชร) 
           นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลโคกตูม 

  อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลโคกตูม 

  อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 



ค าน า 
 

 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ื นที ่      
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น  
 เทศบาลต าบลโคกตูม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลโคกตูม ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
        เทศบาลต าบลโคกตูม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
            หน้า 
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        ๑ 
 ๑. ด้านกายภาพ          ๒ 
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง        ๓ 
 ๓. ประชากร          ๔ 
 ๔. สภาพทางสังคม         ๕ 
 ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน         ๙ 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ         ๑๐ 
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม        ๑๕ 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ         ๑๖ 
 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ๑๗ 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค      ๑๘ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๒๐ 
 ๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น       ๒๕ 
ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ               ๓๒ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                ๓๓ 
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 ๓๖ 
 

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล               ๑๖๓ 
 ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์              ๑๖๔ 
 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ              ๑๖๔ 
 ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม              ๑๖๔ 
 ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต            ๑๖๕ 
 
 
 
 



๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๒ 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลโคกตูม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
____________________________ 

 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ 
  ๑.๑ ที่ตั้งของต าบลโคกตูม 
   เทศบาลต าบลโคกตูม ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ทางทิศตะวันออก
ของจังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวเมืองลพบุรีประมาณ ๑๙ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
๑๕๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑๙.๕ ตารางกิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็น ๒ ต าบล ได้แก่ ต าบล
นิคมสร้างตนเอง และต าบลโคกตูม รวม ๒๗ หมู่บ้าน ๓๓ ชุมชน 
  อาณาเขตติดต่อ 
   เทศบาลต าบลโคกตูม มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
      ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
    ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลนายาว อ าเภอพระพุทธบาท ต าบลบ้านกลับ 

อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ต าบลช่องสาลิกา อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี ต าบลกกโก อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลช่องสาลิกา และต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม  
      จังหวัดลพบุรี 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลเขาสามยอด ต าบลเขาพระงาม ต าบลท่าศาลา  
      ต าบลกกโก อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศพ้ืนที่เทศบาลต าบลโคกตูมอันประกอบด้วยต าบลโคกตูมและต าบล
นิคมสร้างตนเอง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลาดเอียงต่อเนื่องมาจากแนวภูเขาทางทิศตะวันตก ได้แก่ เขาจีนแล 
เขาพระพุทธ และเขาวง ลาดเอียงจากทิศตะวันตกมาด้านตะวันออก มีความชันไม่มากนัก  
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังมีพายุไซโคลนจากทะเลจีนใต้ที่จะท าให้เกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนกันยายนเช่นกัน ลักษณะภูมิอากาศในรอบปี ตรวจวัดโดยสถานีตรวจอากาศจังหวัดลพบุรี สามารถ
จ าแนกได้ ดังนี้ 
    (ก) อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๘.๓๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 
๓๘.๗ องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยประมาณ ๑๓.๔ องศาเซลเซียส 
    (ข) ความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปีมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๔ ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูงสุดใน
เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๗.๘๒ 
และในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงมากมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในช่วงร้อยละ ๕๗ – ๖๙ 
    (ค) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ๑,๒๐๘.๓ มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดของปี
คือเดือนกันยายน 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
   เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่าง
ปานกลาง (pH ๖.๕ – ๘.๐) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีเทาเข้มมาก พบชั้นปูนมาร์ลในระดับลึก 
๘๐ ซม. ลงไป ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่อง กว้างกว่า ๑ ซม. หรือมากกว่า ที่ความลึก ๕๐ ซม. และรอย
แตกนี้จะคงอยู่นาน จะพบรอยไถลและหน้าตัดดินมีมวลก้อนกลมปูนสะสมอยู่ทั่วไป ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปาน
กลางถึงด่างจัด (pH ๘.๐ – ๙.๐) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว สีด าหรือสีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง
ปานกลาง (pH ๘.๐)  
   ข้อจ ากัด เป็นดินเหนียวจัด เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน้ าจะแฉะ ถ้าไถพรวนไม่ถูก
วิธีจะท าให้การไถพรวนยากล าบากและท าให้โครงสร้างของดินเสีย 
   ข้อเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ้ายหรือข้าวโพด 
แต่ควรไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
   

 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  เขตการปกครอง 
   ต าบลโคกตูมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ ต าบลคือ ต าบลนิคมสร้างตนเองและ
ต าบลโคกตูม และมี ๒๗ หมู่บ้าน  ๓๓ ชุมชน และในแต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ๙ คน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


๔ 

 

 

  การเลือกตั้ง 
   เทศบาลต าบลโคกตูม แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น ๒ เขต จ านวนสมาชิก เขตละ ๖ คน 
รวมเป็น ๑๒ คน จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒๓,๑๑๑ คน ปัจจุบันมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารเป็นการ
ชั่วคราว เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว 
 ๓. ประชากร 
  ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   ตารางท่ี ๑ จ านวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

   จ าแนกตามเพศ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ต าบลโคกตูม รวม 
ชาย 
หญิง 

๖,๔๙๘ 
๖,๕๗๓ 

๗,๘๐๒ 
๘,๑๐๗ 

๑๔,๒๙๑ 
๑๔,๖๘๐ 

รวม ๑๓,๐๗๑ ๑๕,๙๐๙ ๒๙,๑๕๕ 
    

ตารางท่ี ๒ จ านวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ จ าแนกตามหมู่บ้าน 
                ต าบลนิคมสร้างตนเอง            ต าบลโคกตูม 

หมู่ 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
หมู่ 

จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๑ ๒๕๖ ๒๙๐ ๕๕๔ ๓๐๙ ๑ ๒๐๗ ๑๖๘ ๓๗๕ ๑๕๒ 
๒ ๕๖๗ ๖๐๙ ๑,๑๗๖ ๕๗๗ ๒ ๑,๖๒๐ ๑,๗๒๕ ๓,๓๔๕ ๑,๑๘๗ 
๓ ๑,๕๔๒ ๑,๑๒๘ ๒,๖๗๐ ๑,๐๐๘ ๓ ๓๔๔ ๓๔๑ ๖๘๕ ๒๑๖ 
๔ ๓๘๙ ๔๙๘ ๘๘๗ ๔๖๗ ๔ ๔๑๐ ๔๔๓ ๘๕๓ ๒๕๓ 
๕ ๑๐๓ ๑๐๖ ๒๐๙ ๗๒ ๕ ๕๐๔ ๔๘๒ ๙๐๖ ๔๕๒ 
๖ ๕๘๒ ๖๒๖ ๑,๒๐๘ ๔๙๖ ๖ ๓๘๗ ๔๓๔ ๘๒๑ ๒๔๕ 
๗ ๙๙๑ ๙๗๓ ๑,๙๖๔ ๖๕๐ ๗ ๔๗๐ ๕๑๑ ๙๘๑ ๒๖๐ 
๘ ๑,๒๔๕ ๑,๔๘๑ ๒,๗๒๖ ๑,๖๑๘ ๘ ๔๖๐ ๔๓๙ ๘๙๙ ๒๗๙ 
๙ ๒๙๒ ๓๐๗ ๕๙๙ ๑๙๒ ๙ ๓๐๓ ๓๔๑ ๖๔๔ ๒๐๐ 

๑๐ ๓๔๐ ๓๗๔ ๗๑๔ ๒๑๗ ๑๐ ๓๕๔ ๔๑๒ ๗๖๖ ๒๘๓ 
๑๑ ๑๘๒ ๑๘๑ ๓๖๓ ๑๕๕ ๑๑ ๕๓๐ ๕๕๙ ๑,๐๘๙ ๓๕๑ 
รวม ๖,๔๙๘ ๖,๕๗๓ ๑๓,๐๗๑ ๕,๗๗๐ ๑๒ ๒๖๓ ๒๖๘ ๕๓๑ ๑๗๖ 

     ๑๓ ๔๑๙ ๔๐๓ ๘๒๒ ๒๖๒ 
     ๑๔ ๓๓๖ ๓๕๔ ๖๙๐ ๒๐๑ 
     ๑๕ ๗๔๑ ๗๔๕ ๑,๔๘๖ ๔๐๘ 
     ๑๖ ๔๕๔ ๔๘๒ ๙๓๖ ๒๘๘ 
     รวม ๗,๘๐๒ ๘,๑๐๗ ๑๕,๙๐๙ ๕,๒๐๒ 

 



๕ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนประชากรย้อนหลัง ๓ ปี (จ าแนกตามช่วงอายุ) 
จ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ ในเขตเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
๐ – ๒ ๔๗๑ ๓๘๙ ๘๖๐ 
๓ -๖ ๖๖๖ ๖๐๐ ๑,๒๖๖ 

๗ – ๑๒ ๑,๐๔๗ ๙๑๔ ๑,๙๖๑ 
๑๓ – ๒๐ ๑,๕๙๗ ๑,๔๔๐ ๓,๐๓๗ 
๒๑ – ๖๐ ๘,๔๑๖ ๘,๕๘๙ ๑๗,๐๐๕ 

๖๑ ปีขึ้นไป ๑,๗๓๘ ๒,๑๔๘ ๓,๘๘๖ 
จ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ ในเขตเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
๐ – ๒ ๒๖๑ ๒๔๖ ๕๐๗ 
๓ - ๖ ๔๒๐ ๓๘๘ ๘๐๘ 

๗ – ๑๒ ๖๓๔ ๕๖๘ ๑,๒๐๒ 
๑๓ – ๒๐ ๘๖๘ ๗๘๓ ๑,๖๕๑ 
๒๑ – ๖๐ ๔,๖๖๔ ๔,๘๓๖ ๙,๕๐๐ 

๖๑ ปีขึ้นไป ๙๙๙ ๑,๒๓๙ ๒,๒๓๘ 
 

จ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ ในเขตเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
๐ – ๒ ๔๒๒ ๔๖๓ ๘๘๕ 
๓ - ๖ ๕๙๒ ๔๘๓ ๑,๐๗๕ 

๗ – ๑๒ ๑,๐๓๒ ๙๓๐ ๑,๙๖๒ 
๑๓ – ๒๐ ๑,๓๔๑ ๑.๒๘๙ ๒,๖๓๐ 
๒๑ – ๖๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๓๙ ๑๗,๖๓๙ 

๖๑ ปีขึ้นไป ๒,๒๐๗ ๒,๖๖๔ ๔,๘๗๑ 
 

 ๔. สภาพทางสังคม 
  ๔.๑ การศึกษา 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน 
เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลโคกตูม ได้จัด



๖ 

 

 

กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลต าบลโคกตูมและร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน 
 

   ตารางท่ี   จ านวนสถานศึกษา  จ านวนนักเรียนสังกัดต่าง ๆ  ในเขตเทศบาล 
 

สังกัด ท้องถิ่น เขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี   เขต  ๑ 

กรมอาชีวศึกษา รวม 

ศูนย์เด็กเล็ก 
๑) จ านวนโรงเรียน 
๒) จ านวนนักเรียน 
๓) จ านวนครู อาจารย์ 
 
ระดับก่อนประถมศึกษา 
๑) จ านวนโรงเรียน 
๒) จ านวนนักเรียน 
๓) จ านวนครู อาจารย์ 
ระดับประถมศึกษา 
๑) จ านวนโรงเรียน 
๒) จ านวนนักเรียน 
๓) จ านวนครู อาจารย์ 
ระดับมัธยมศึกษา 
๑) จ านวนโรงเรียน 
๒) จ านวนนักเรียน 
๓) จ านวนครู อาจารย์ 
 
 

 
๘ 

๑๓๙ 
๑๒ 

 
 

๒ 
๑๔๘ 

๘ 
 

๒ 
๒๑๙ 
๑๖ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
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๑๑ 
๓๐๕ 
๑๗ 

 
๑๑ 

๑,๑๐๒ 
๖๒ 

 
๓ 

๖๒๙ 
๔๔ 

 
- 
- 
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- 
- 
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- 
- 
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- 
- 
- 
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๑๓๙ 
๑๒ 

 
 

๑๓ 
๔๕๓ 
๒๕ 

 
๑๒ 

๑,๓๒๑ 
๗๘ 

 
๓ 

๖๒๙ 
๔๔ 

 

    การศึกษาคนตาบอดฯ   จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ๙๙ คน จ านวนครู ๔๐ คน 
 โรงเรียนขยายโอกาส     มีจ านวน ๒ แห่ง จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๙๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

แสดงข้อมูลสถานศึกษาในเขตเทศบาล 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน ระดับท่ีจัดการศึกษา สังกัด 
๑ โรงเรียนโคกตมูวิทยา มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒ โรงเรียนบ้านโคกตูม ประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
๓ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
๔ โรงเรียนซอยพิเศษ สาย ๔ ซ้าย ประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
๕ โรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย ประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
๖ โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย ประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
๗ โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กระทรวงศึกษาธิการ 
๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖) ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เทศบาลต าบลโคกตูม 
๙ โรงเรียนวดัใหม่จ าปาทอง ประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๑ โรงเรียนวดันิคมสามัคคีชัย ประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๒ โรงเรียนบ้านหนองถ้ า ประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓ โรงเรียนวดัซับเสือแมบ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๔ โรงเรียนคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ าซ้อน คนตาบอดฯ มูลนิธ ิ
๑๕ โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล ๒) ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เทศบาลต าบลโคกตูม 

  ๔.๒ สาธารณสุข 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน    
โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหาคือเทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรก
เกิด - ๖  ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้
กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  
และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 

แสดงข้อมูลสถานพยาบาลในเขตเทศบาล 
ล าดับ ชื่อสถานพยาบาล รายละเอียดการให้บริการ สังกัด 

๑ รพ.สต.ต าบลโคกตูม รักษาพยาบาลทั่วไป, ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
๒ รพ.สต.วีรธรรมสุนทร รักษาพยาบาลทั่วไป, ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
๓ รพ.สต.บ้านห้วยจนัทร ์ รักษาพยาบาลทั่วไป, ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
๔ รพ.สต.ต าบลนิคม รักษาพยาบาลทั่วไป, ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



๘ 

 

 

 ๔.๒ การสาธารณสุข 
   ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน ๔ แห่ง 
   ๒) คลินิกเอกชน    จ านวน ๕ แห่ง 
   ๓) คลินิกสัตว์    จ านวน ๑ แห่ง 
   ๓) บุคลากรทางการแพทย์  
    - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จ านวน ๑๑ คน 
    - ทันตภิบาล    จ านวน  ๑  คน 
    - อ.ส.ม.    จ านวน ๓๘๕ คน 
   ๔) ผู้เข้ารับการรักษาในสถานีอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุข 
 สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา ๓ อันดับแรก 
    ก. ไข้หวัด 
    ข. อุบัติเหตุ 
    ค. โรคทางเดินอาหาร 
    ง. โรคไข้เลือดออก 

  ๔.๓ อาชญากรรม 
   เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  
และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการ
แก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด คือการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน         
  ๔.๔ ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรโคกตูมได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็ เป็นเรื่องของ
ต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
  ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
 เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

 ๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
 ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 ๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 



๙ 

 

 

๔. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
๕.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน      
  

 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
  ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
   - การคมนาคม การจราจร 
    (๑) ถนนสายหลัก ได้แก่  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ จากแยกพหลโยธิน – อ าเภอพัฒนานิคม 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๒ จากอ าเภอพระพุทธบาท – ต าบลโคกตูม 

     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๓ จากต าบลโคกตูม – ทางหลวงหมายเลข ๒๑ 
    (๒) ถนนภายในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม  
     ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางในเขตต าบลโคกตูม 
แบ่งได้เป็น สาย ๑ ซ้าย ถึงสาย ๔ ซ้าย และถนนซอย จากถนนสายเหมืองแร่ ถึงซอย ๑๐ 
    (๓) รถประจ าทางผ่านในเขตเทศบาลจ านวน ๖ สาย ได้แก่ สายลพบุรี – วังม่วง, สาย
สระบุรี – ลพบุรี, สายลพบุรี – เขาน้อย, สายลพบุรี – หนองถ้ า, สายลพบุรี – ดงจ าปา, สายกรุงเทพ  - ลพบุรี 
  ๕.๒ การไฟฟ้า 

 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นเทศบาลต าบลโคกตูมมีพ้ืนที่ที่อยู่ภายในความรับผิดชอบกว้างมาก จึงอาจจะ
ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือซ่อมแซมได้ทันตามความต้องการของประชาชน เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

 (๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๑๐,๓๓๓  หลังคาเรือน 
   (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน ๑.๕๑๕ จุด ครอบคลุมถนน ๘๐ สาย 
  ๕.๓ การประปา 
 การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ ประปาของเทศบาลยังไม่
สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ ปัจจุบันเทศบาล
ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ 
การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
 



๑๐ 

 

 

   (๑) จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา ๗๗๕ ครัวเรือน 
   (๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการ คือ เทศบาลต าบลโคกตูม  
   (๓) น้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย ๖๐๐ ลบ.ลิตร / วัน 
   (๔) แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตประปา คือ น้ าบาดาล 
  ๕.๔ โทรศัพท์ 
   (๑) จ านวนโทรศัพท์พ้ืนฐาน (โทรศัพท์ประจ าบ้าน) ในพ้ืนที่ ๔,๒๒๕ หมายเลข  
   (๒) จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ ๓๒ หมายเลข 
  ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   (๑) ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง 
   (๒) ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ ให้บริการครอบคลุมร้อยละ ๗๕  
   (๓) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพ้ืนที่ ๖ หน่วยงาน 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ 
  ๖.๑ การเกษตร 
   ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตร
ที่ส าคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง ถั่วเขียว ทานตะวัน ข้าวดังนี้ 
   - อาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
   - อาชีพเลี้ยงสัตว์   ร้อยละ ๑๕ ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
   - อาชีพรับจ้าง   ร้อยละ   ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
   - อาชีพค้าขาย   ร้อยละ   ๗ ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  ๖.๒ การประมง 

ชื่อแหล่ง
น้ า 

ที่ต้ัง เนื้อที่ 
(ไร่) 

ชนิดสัตว์น้ า รวม 
(ตัว) หมู่ ต าบล อ าเภอ ตะเพียน ตะเพียนทอง ยี่สกเทศ กระโห้ ชะโอน กราย กบ กุ้ง

ก้ามกราม 
อ่างเก็บน้ า
ห้วยซับเหล็ก 

 นิคมฯ เมือง ๑,๗๖๐ ๓๕๐,๐๐๐  ๒๒๕,๐๐๐    ๕,๐๐๐ ๕๕๒,๐๐๐ ๑,๑๓๒,๐๐๐ 

อ่างเก็บ
น้ าส้ม 

 โคกตูม เมือง ๔,๓๖๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐    ๓๐,๐๐๐ ๙๐๖,๕๐๐ ๑,๓๕๖,๕๐๐ 

 

  ๖.๓ การปศุสัตว์ 
   เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่นการ
เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร ปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม ๑๙๒ ครัวเรือน 
  ๖.๔ การบริการ 
   ก. โรงแรม / รีสอร์ท ๑๓ แห่ง 
   ข. สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ๒๐๔ แห่ง 
 



๑๑ 

 

 

  ๖.๕ การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว (คน / ปี) 

อ่างเก็บน้ าห้วยซับเหล็ก 
อ่างเก็บน้ าห้วยส้ม 
ทุ่งทานตะวัน 
วัดเขาตระกร้าทอง 
วัดเขาจีนแล 
วัดถ้ าพระธาตุ 
เขาเก้าชั้น 
สวนนก 

อ่างเก็บน้ า 
อ่างเก็บน้ า 
เทศกาลทานตะวันบาน 
ศาสนสถาน 
ศาสนสถาน 
ถ้ าตามธรรมชาติ 
ป่าไม้ ภูเขา 
ป่าไม้ ธรรมชาติ 

๑๐,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๗,๘๐๐ 
๓,๒๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

  อ่างเก็บน้ าห้วยซับเหล็ก 
  เป็นอ่างเก็บน้ าธรรมชาติ มีมาแต่สมัยโบราณในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวฝรั่งเศสและอิตาเลียนเป็นผู้วางท่อน้ าดินเผาจากอ่างเก็บน้ าห้วยซับเหล็กเข้าไปในเขต
พระราชฐาน และในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีการสร้างเขื่อนดินกักน้ าเพ่ือเก็บไว้ใช้ในการเกษตร ต่อมามี
การสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ า มีศาลาชมทิวทัศน์ สามารถมองเห็นเขาจีนแล ทัศนียภาพสวยงามมาก 
  ทุ่งทานตะวัน 
  เขตเทศบาลต าบลโคกตูม มีการปลูกทานตะวันในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูกแทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทางโภชนาการนิยมใช้สกัด
ท าน้ ามัน ปรุงอาหาร หรืออบแห้งเพ่ือรับประทานหรือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องส าอางและยังสามารถเลี้ยงผึ้ง
เป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย จึงท าให้ได้ผลผลิต คือ น้ าผึ้งจากดอกทานตะวันอีกทางหนึ่ง 
  อ่างเก็บน้ าห้วยส้ม 
  เป็นอ่างเก็บน้ าธรรมชาติ มีการสร้างเขื่อนดินกักน้ าเพ่ือเก็บไว้ใช้ในการเกษตรและประมง
สัตว์น้ าจืด อาชีพของคนส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ก็คือเกษตรกรรมและประมงน้ าจืด 
  วัดเขาตะกร้าทอง 
  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา มีค้างคาวจ านวนมาก เป็นภูเขามีลักษณะคล้ายตะกร้าคว่ า  เมื่อยาม
ต้องแสงแดดนั้นบริเวณแอ่งนี้จะมีแสงระยิบระยับคล้ายกับทองจึงเป็นที่มาของชื่อวัดเขาตะกร้าทอง สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งวัดเขาตะกร้าทอง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุวรรณคีรีปิฎก  
  วัดเขาจีนแล 
  วัดเวฬุวัน แต่เดิมเม่ือเป็นส านักสงฆ์ ชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาจีนแล เพราะตั้งอยู่บนหุบเขา
จีนแล เมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมทั้งขอตั้งนามวัดว่า “วัดเวฬุวัน”  
เป็นสถานที่สงบวิเวก เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมภาวนาอย่างยิ่ง มีป่าไม้ปกคลุมร่มเย็นสดชื่น ร่มรื่น เหมาะ
กับผู้รักและใฝ่ในธรรมที่จะไปแสวงหาความสงบผ่อนคลายจิตที่เคร่งเครียดให้เกิดความสุข 



๑๒ 

 

 

  วัดถ้ าพระธาตุ  
  เป็นวัดที่มีถ้ าอยู่บนเขาสวยงามมาก มีหินงอกหินย้อย เงียบสงบ  
  เขาเก้าชั้น  
  เป็นภูเขาที่มีความสูง และมีความยาวมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด 
  สวนนก  
  เป็นสวนนกอ้ายงั้ว เป็นนกพันธ์อนุรักษ์ท่ีเริ่มจะสูญพันธ์ หายาก เป็นแหล่งที่อยู่ของนกตามธรรมชาติ  
 

  ๖.๖ อุตสาหกรรม 
   ต าบลโคกตูมและต าบลนิคมสร้าง มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ๒๕ แห่ง และมีการจ้าง
แรงงานรวมประมาณ ๑๐,๙๖๙ คน โรงงานที่ตั้งอยู่มีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมที่มี
ผลผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมที่มีจ านวนโรงงาน
มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเก่ียวกับเหมืองแร่ มีจ านวน ๘ แห่ง รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมเก่ียวกับอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร 

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 
ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประเภทการผลิต จ านวนแรงงาน 

๑. บ.มินีแบอิเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย จ ากัด 
๒. บ.เบอรล์ี่  ไดนา่พลาส  จ ากัด 
๓. บ.ร็อคเวลิค์อินดสัทรี้ จ ากดั 
๔. บ.สุรินทร์ออมย่า เคมีคอล (ประเทศไทย)จ ากัด  

๕. บ.แซนด์แอนด์ซอยล์ อุตสาหกรรม  จ ากัด 
๖. บ.คิวเอ็มอินเวนท์  จ ากัด 
๗. บ.ควอลติี้  มิเนอรลั  จ ากัด 
๘.บ.โนวาซาวด์  จ ากัด 
๙.บ.เทอร์นาโก้  อินดัสตรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
๑๐.บ.เค.พี.อะโกรอินดสัทรี้(ลพบรุี) 
๑๑ บ.บี.เค.มเินอรัลจ ากัด 
๑๒. บ.ลพบุรี หล่อยาง  
๑๓.เทียรประเสริฐ หจก. 
๑๔. บ.เกรียงไกรกุล จ ากดั 
๑๕.หจก.เทียรประเสริฐ 
๑๖.บ.ยูเนี่ยนลิงค์ จ ากัด 
๑๗.วังเจริญการค้า 
๑๘.โคกตูมพืชผล 
๑๙.บญุสืบการเกษตร 
๒๐.บ.คิวมิกซ์ซัพพลาย จ ากัด 
๒๑.บ.ไทยธาดากรุ๊ป จ ากัด 

หมู่ที่ ๘ ต.นิคมฯ 
หมู่ที่ ๓  ต.นิคมฯ 
หมู่ท่ี  ๑๒  ต.โคกตูม 

หมู่ที่ ๕ ต.โคกตูม 
หมู่ที่  ๕  ต.โคกตมู 
หมู่ที่  ๑๒ ต.โคกตมู 
หมู่ท่ี  ๑๒  ต.โคกตูม 
หมู่ท่ี  ๑๐  ต.โคกตูม 
หมู่ที่ ๒ ต.โคกตูม 
หมู่ที่  ๒  ต.โคกตมู 
หมู่ที่  ๒  ต.โคกตมู 
หมู่ที่ ๒ ต.นิคม ฯ 
หมู่ที่ ๘ ต.นิคม ฯ  
หมู่ที่ ๓ ต.นิคม ฯ  
หมู่ที่ ๕ ต.โคกตูม 
หมู่ที่ ๕ ต.โคกตูม 
หมู่ที่  ๒ ต.โคกตูม 
หมู่ที่ ๓ ต.โคกตูม 
หมู่ที่ ๕ ต.โคกตูม 
หมู่ที่ ๒ ต.นิคมฯ 
หมู่ที่ ๒ ต.นิคมฯ 
 

อุปกรณ์ ,ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
พลาสติก 
บดย่อยแร่แคลไซท ์
บดย่อยแร่แคลไซท ์
บดย่อยแคลไซท ์
อุปกรณ์ ,ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
บดย่อยแร่แคลไซด ์
ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส ์
ผสมส ี
บดย่อยหิน 
บดย่อยหิน 
โรงงานหล่อยางรถยนต ์
วัสดุก่อสร้าง 
ค้าของเก่า 
บดย่อยหิน 
บดย่อยหิน 
วัสดุก่อสร้าง 
รับซื้อ-ขายผลิตผลการเกษตร 
รับซื้อ-ขายผลิตผลการเกษตร 
วัสดุก่อสร้าง 
ขายรถยนต ์

๙,๕๐๐ 
๕๔๐ 
๓๕ 

๒๒๐ 
 

๒๑๖ 
๕๒ 
๖๕ 
๖๕ 
๑๕ 
๒๖ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 



๑๓ 

 

 

๒๒.รง.คอนกรีตผสมเสร็จ ลพบุร ี  
๒๓.ช.อิมหลีค้าเหล็ก ๑๙๙๙ 
๒๔.สหพันธ์พานิช 
๒๕.สววิศว์บจก. 

หมู่ที่ ๘ ต.นิคมฯ 
หมู่ที่ ๒ ต.นิคมฯ 
หมู่ที่ ๘ ต.นิคมฯ 
หมู่ที่ ๒ ต.นิคมฯ 

ผสมปูน 
ซื้อ-ขายของเก่า 
ซื้อขายสินค้ามือ ๒ 
ขายเฟอร์นิเจอร ์

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๕ 

  

  ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   (๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
    ก. สถานีบริการน้ ามัน ๗ แห่ง 
    ข. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด / ร้านขายของช า ๒๐๔ แห่ง 
    ค. ร้านอาหาร ๓๓ แห่ง 
    ง. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ๔ แห่ง 
    จ. ร้านซ่อมเครื่องยนต์ / ปะยาง ๔๘ แห่ง 
    ฉ. ร้านขายอาหารสัตว์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ๑๕ แห่ง 
    ช. ร้านขายยา ๔ แห่ง 
   (๒) สถานประกอบการเชิงพาณิชย์ 
    ก. ประปา จ านวน ๑ แห่ง 
   (๓) หมู่บ้านจัดสรร จ านวน ๑๕ แห่ง 
   (๔) สถานที่ราชการ จ านวน ๑๐ แห่ง 
ตารางที่   แสดงข้อมูลทะเบียนธุรกิจ ปี ๒๕๖๒ 

ส านักงานจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลต าบลโคกตูม 
รายงานสรุปการยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ จ าแนกตามจังหวัด/ส านักงานจดทะเบียน 

ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

ส านักงานจดทะเบียน จัดตั้ง 
ทะเบียน
พาณิชย์ 

เปลี่ยนแปลง 
ทะเบียน
พาณิชย์ 

เลิก 
ทะเบียน
พาณิชย์ 

แก้ไขอ่ืนๆ 
ทะเบียน
พาณิชย์ 

เพิกถอน 
ทะเบียน
พาณิชย์ 

รวมทั้งหมด 

จังหวัดลพบุรี 
๑ เทศบาลต าบลโคกตูม 

 
๓๒ 

 
๕ 

 
๗ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๙๕ 

รวมทั้งหมด ๓๒ ๕ ๗ ๐ ๐ ๔๔ 

  กลุ่มอาชีพ 
  เพ่ือมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยภาครัฐพร้อม
ที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศด้านระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากรภูมิ



๑๔ 

 

 

ปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพ่ิมเป็นที่ต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
  ๒. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ท าเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ๕. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
  กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม อย่างเช่น  
  - กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี ร่วมกันท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป เช่น สบู่
กะลามะพร้าว ชามะละกอ น้ ายาอเนกประสงค์ ลูกประคบ และขนมไทยต่างๆ  
  - กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านหนองถ้ า เช่น กระเป๋าผ้าด้นมือ ตะกร้าเชือกมัดฝาง พวกกุญแจผ้า
ด้นมือ หมวกเชือกมัดฝาง 
  ๖.๘ แรงงาน 
  ประชากรประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละแยกเป็นรายต าบล 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
- รับจ้าง       ประมาณร้อยละ  ๓๔.๕๒ 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ประมาณร้อยละ ๘.๘๕ 
- ประกอบอาชีพการเกษตร     ประมาณร้อยละ  ๘.๐๑ 
- ประกอบอาชีพค้าขาย       ประมาณร้อยละ  ๕.๐๔   
- พนักงานบริษัท     ประมาณร้อยละ  ๕.๓๘ 
- ธุรกิจส่วนตัว     ประมาณร้อยละ  ๓.๔๒ 
- ไม่มีอาชีพ     ประมาณร้อยละ  ๘.๘๙   
- นักเรียน  นักศึกษา    ประมาณร้อยละ  ๑๙.๑๖   
- อ่ืน ๆ/ไม่ระบุ     ประมาณร้อยละ  ๖.๗๑ 

ต าบลโคกตูม 
- รับจ้าง       ประมาณร้อยละ  ๓๓.๓๗ 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ประมาณร้อยละ ๒.๗๘ 
- ประกอบอาชีพการเกษตร     ประมาณร้อยละ  ๑๗.๒๔ 
- ประกอบอาชีพค้าขาย       ประมาณร้อยละ  ๕.๗๑ 
- พนักงานบริษัท     ประมาณร้อยละ  ๗.๒๔ 
- ธุรกิจส่วนตัว     ประมาณร้อยละ ๑.๕๗ 



๑๕ 

 

 

- ไม่มีอาชีพ     ประมาณร้อยละ ๙.๘๗   
- นักเรียน  นักศึกษา    ประมาณร้อยละ ๑๘.๘๑ 
- อ่ืน ๆ/ไม่ระบุ     ประมาณร้อยละ ๓ 
 

  ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  ๘.๑ การนับถือศาสนา 
   ส่วนใหญ่หรือแทบท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีส่วนน้อยที่จะนับถือศาสนาอ่ืน 

แสดงข้อมูลวัดและส านักสงฆ์ในเขตเทศบาล 
ชื่อวัด/ส านักสงฆ์ ที่ตั้ง 

๑.วัดศรีธรรมโสภณ ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๒.วัดใหม่จ าปาทอง ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๓. วัดถ้ าคูหาสวรรค์ ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๔. วัดท่าเด่ืออุทุมพร ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๕. วัดนิคมสามัคคีชัย (บ่อ ๖) ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๖. วัดเวฬุวัน (เขาจีนแล) ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๗. วัดเจริญธรรม (ถ้ าภูตอง) ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๘. วัดไตรคีรีวัน (เขาภูตอง) ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๙. วัดหนองถ้ า ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๑๐. วัดหนองขาม ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๑๑. วัดสุวรรณปิฏกเขาตะกรา้ทอง ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๑๒. วัดป่าจุฬามณ ี ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๑๓. วัดวังน้ าด า ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๑๔. ส านักสงฆ์เขาหงษ ์ ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๑๕. ส านักสงฆ์สุวรรณหงษ ์ ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๑๖. วัดหว้ยขมิ้น ต าบลโคกตูม 
๑๗. วัดถ้ าเต่า ต าบลโคกตูม 
๑๘. วัดสายโท ต าบลโคกตูม 
๑๙. วัดน้ าซับ ต าบลโคกตูม 
๒๐. วัดสายตร ี ต าบลโคกตูม 
๒๑. วัดสามัคคีพัฒนาราม ต าบลโคกตูม 
๒๒. วัดศรีรัตนาวาส ต าบลโคกตูม 
๒๓. วัดวงษ์เพ็ชร ต าบลโคกตูม 
๒๔. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต าบลโคกตูม 
๒๕. วัดศรีจ าปาธรรมาราม ต าบลโคกตูม 
๒๖. วัดเสมาทอง ต าบลโคกตูม 
๒๗. วัดคีรีวงก ์ ต าบลโคกตูม 
๒๘. วัดหนองผือ ต าบลโคกตูม 
๒๙. วัดพีระภูมาราม ต าบลโคกตูม 
๓๐. วัดปราสาทนิมิต ต าบลโคกตูม 
๓๑. วัดโคกตูม ต าบลโคกตูม 

 



๑๖ 

 

 

  ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
 -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 

 -  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 -  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

  ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้แก่ กระเป๋าผ้าด้นมือ ตะกร้าเชือกมัดฝาง พวกกุญแจผ้าด้นมือ หมวกเชือกมัดฝาง 
   ภาษาถ่ิน ส่วนมากร้อยละ ๙๐ พูดภาษาไทย 
  ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป เช่น สบู่กะลามะพร้าว   ชามะละกอ 
น้ ายาอเนกประสงค์ ลูกประคบ และขนมไทยต่างๆ กระเป๋าผ้าด้นมือ ตะกร้าเชือกมัดฝาง พวกกุญแจผ้าด้นมือ 
หมวกเชือกมัดฝาง 
 

 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๙.๑ น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากน้ าบาดาลซึ่ง
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา 
  ๙.๒ ป่าไม้ ป่าไม้จะเป็นลักษณะของป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าไผ่ 
  ๙.๓ ภูเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันเป็นทิวยาว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา
หิน ภูเขาดินก็จะมีบ้างบางส่วน 
  ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโคกตูมส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ      
ในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ ภูเขา อากาศท่ีไม่มีมลพิษ และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ า
ใช้ในการเกษตรที่เพียงพอ  

 ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท า
โครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเช่น โครงการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ก าจัดขยะโดยวิธี จ้างเอกชนฝังกลบอย่างถูกสุขหลักสุขาภิบาล ๓ เดือนต่อ    
๑ ครั้ง ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ก าลังใช้ในปัจจุบัน มีจ านวน ๖ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ต าบลโคกตูม 

 เทศบาลต าบลโคกตูมจัดท าโครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  

 
    



๑๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๒  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๘ 

 

 

ส่วนที่ ๒  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  

              ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

              ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
          ๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์ภาคกลาง 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 



๑๙ 

 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย – ภาคกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ            
                ๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ 
                         ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
             กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง  เน้น
การรักษาความม่ันคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์
หลักในพ้ืนที่  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิตอาหาร
ส่งออกประเภทธัญพืช  พืชไร่ และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล าน้ า  
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๒. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์  
           ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 

               ๑.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑. สร้างมูลค่าเพ่ิม ด้านอาหารปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒. บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
            ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๒. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๕. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกตูม 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

     " เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งผลิตอาหารทางการ
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
มุ่งเน้นบริการประชาชน " 
 



๒๐ 

 

 

  พันธกิจ 
      ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอ 
  ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
  ๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในทรัพย์สิน  
  ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน 
  ๖. สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๗. ส่งเสริมการสร้างงาน/อาชีพ/รายได้ ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๘. ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  
  ๙. ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
  ๑๐. พัฒนาความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัย 
  ๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  ๑๒. ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาเส้นทางขนส่ง 
  ๑๓. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
  ๑๔. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  ๑๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
  ๑๖. พัฒนาการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๗. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑๘. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานและลูกจ้าง 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกตูม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๓ เป้าประสงค์ 
  ๑. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอ 
  ๒. คุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
  ๓. นักเรียนและประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านกีฬา 
  ๔. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง 
  ๕. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และโอกาส 
  ๖. ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัย 
  ๗. ประชาชนมีโอกาสและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 



๒๑ 

 

 

  ๘. ประชาชนร่วมสืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๙. ประชาชนประกอบอาชีพและรายได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๐. ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  ๑๑. ผลิตอาหารปลอดภัย 
  ๑๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนา 
  ๑๓. มีตลาดและเส้นทางขนส่ง 
   ๑๔. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๕. จัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ 
  ๑๖. ชุมชนปราศจากมลพิษและเป็นชุมชนน่าอยู่ 
  ๑๗. ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีลง 
  ๑๘. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น  
  ๑๙. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  ๒๐. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๒๑. มีระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ 
  ๒๒. พนักงานและลูกจ้างมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

 ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
  ๑. จ านวนสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพ่ิมขึ้น 
  ๒. นักเรียนในสังกัดเทศบาลมีคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ึน  
  ๓. นักเรียนในสังกัดและประชาชนในเขตเทศบาลมีกิจกรรมด้านกีฬาเพ่ิมขึ้น   
  ๔. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน  
  ๕. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และโอกาสเพ่ิมขึ้น  
  ๖. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น  
  ๗. ประชาชนในเขตเทศบาลมีโอกาสและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมข้ึน 
  ๘. ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๙. ประชาชนในเขตเทศบาลประกอบอาชีพและรายได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๐. ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ๑๑. ประชาชนในเขตเทศบาลสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
  ๑๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
  ๑๓. มีตลาดและเส้นทางขนส่งที่เพียงพอ 
  ๑๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมากข้ึน 
   ๑๕. จัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพขึ้น 
  ๑๖. สภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน 



๒๒ 

 

 

  ๑๗. เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 
  ๑๘. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการเพ่ิมขึ้น 
   ๑๙. ประชาชนมีกิจกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
  ๒๐. การปฏิบัติงานและการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น 
  ๒๑. จ านวนครั้งในการปรับปรุงระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  ๒๒. พนักงานและลูกจ้างมีก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
 ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
   ๑. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอ 
  ๒. คุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
  ๓. นักเรียนและประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านกีฬา 
  ๔. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง 
  ๕. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และโอกาส 
  ๖. ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัย 
  ๗. ประชาชนมีโอกาสและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  ๘. ประชาชนร่วมสืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๙. ประชาชนประกอบอาชีพและรายได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๐. ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  ๑๑. ผลิตอาหารปลอดภัย 
  ๑๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนา 
  ๑๓. มีตลาดและเส้นทางขนส่ง 
   ๑๔. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๕. จัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ 
  ๑๖. มลพิษภายในชุมชนลดลง 
  ๑๗. ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีลง 
  ๑๘. มีการพัฒนาการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
   ๑๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  ๒๐. พัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  ๒๑. ปรับปรุงระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  ๒๒. พนักงานและลูกจ้างมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

 ๒.๖ กลยุทธ์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาระบบการวางผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป้องกันและแก้ปัญหาน้ าท่วม 



๒๓ 

 

 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา 
   กลยุทธ์ที่ ๕     สร้างหลักประกันทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน คนชรา ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
   กลยุทธ์ที ่๖  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได ้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัย 
   กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
   กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดเครือข่ายและพัฒนาเส้นทางขนส่ง 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่  ๑  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 
   กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยรวมทั้งการผลิตปุ๋ย 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์ที ่๔ ปรับปรุงระบบข้อมูล สารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมการท างานโดยอาศัย
            เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบ แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการท างาน เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
            ของข้าราชการ 
 

 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ๑. การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
   ๒. การพัฒนาคนและสังคม 
   ๓. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



๒๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 

   จุดยืนทาง 
   ยุทธศาสตร ์

 

 

 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT  analysis)  
  จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้านตลอดจนแนวรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่และคาดว่าจะเกิดขึ้นได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและภายนอก
ก าหนดเป็นข้อมูล โดยน าเอาข้อมูลเท็จจริงของเทศบาลต าบลโคกตูมมาเป็นแบบในการวิเคราะห์ 

การพัฒนาเมือง

อย่างมีคุณภาพ

และย่ังยืน 

การพัฒนาคน

และสังคม 

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย

ย กลยุทธ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



๒๕ 

 

 

  ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
  จุดแข็ง (Styength) หมายถึง ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่ได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งภายใน
องค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร 
เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กฎหมาย เป็นต้น 
  ด้านภูมิศาสตร ์

๑. พ้ืนที่เขตเทศบาลใหญ่โต กว้างขวาง มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีศักยภาพส าหรับการพัฒนาในอนาคต เช่น อ่างเก็บน้ าห้วยซับเหล็ก อ่างเก็บน้ า
ห้วยส้ม ถ้ า วดั สวนเกษตรเชิงนิเวศ มีพ้ืนที่จัดงานเที่ยวทุ่งทานตะวนัที่กว้างใหญ่และเปน็ที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 

๒. เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ดินท าการเกษตร เช่น ปลูกพืชไร่  
ได้แก่ ข้าวโพด,อ้อย,ทานตะวัน ฯลฯ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคนม,สุกร, ได้ ฯลฯ  

๓. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการอุตสาหกรรม มีผู้เลี้ยงและประกอบการค้าด้านอาหารสัตว์ 
มีศักยภาพเพียงพอต่อการแปรรูปและการส่งออก 

๔. พ้ืนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองปัจจุบันมีการขยายความเจริญเข้าสู่เทศบาลทั้งในรูปแบบร้านค้า 
 บ้านพักอาศัย โรงงาน หน่วยงานราชการ และมีที่ดินติดถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนสายลพบุรีไป
ยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

๕. มีศักยภาพในการจัดการที่ดินส าหรับเป็นที่ทิ้งขยะและก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสีย 
เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างขวางและเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ประกอบกับมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ไม่หนาแน่นนัก 

๖. มีศักยภาพในการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสวนสาธารณะ ลานกีฬา ได้ไม่ยากนักเนื่องจากที่ดิน 
ในส่วนที่หน่วยราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 

๗. พ้ืนที่เป็นทางผ่านไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดลพบุรีได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
๘. มีกลุ่มองค์กรเอกชนภายในเขตพ้ืนที่หลายองค์กร 
๙. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น 
๑๐. มีแหล่งอุตสาหกรรมจ านวนมากและหลากหลายโดยมีวัตถุดิบในเขตพ้ืนที่ เช่น แร่แคลไซด ์

 ด้านอาชีพรายได้ 
๑. ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมหากมีการให้ความรู้ วางแผนเพิ่มผลผลิต 

และแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้า รวมทั้งช่องทางตลาดที่ดีพืชผลทางการเกษตรจะมีช่องทางท่ีสดใส 
เช่น การปลูกพืชปลอดจากสารพิษ 

๒. หาอาชีพเสริมช่วงนอกฤดูเก็บเก่ียว เช่น สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจต่อเนื่อง 
๓. มีรายได้จากโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ซึ่งมีหลายแห่ง 
๔. ประชาชนที่มีท่ีดินของตนซึ่งสามารถเป็นแหล่งเงินทุน 
๕. ที่ดินอยู่ติดถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน หากมีการส่งเสริมอาชีพค้าขายสินค้า 

แก่ผู้เดินทางสัญจรไปมาจะท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น หรือเทศบาลจัดลานค้าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งค้าขายของ
ประชาชนในท้องถิ่นก็จะเป็นช่องทางสร้างรายได้ทางหนึ่ง 



๒๖ 

 

 

ด้านการศึกษา 
๑. มีสถานที่ศึกษาหลายแห่ง เช่น โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนชั้นประถม มัธยมศึกษา 

 แม้กระทั่งโรงเรียนคนตาบอด ท าให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น 
๒. มีวัดและแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน หลากหลายมากมาย 
๓. เทศบาลเริ่มให้ความสนใจและมีนโยบายหลักที่ชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

ทั้งในระบบและนอกระบบ 
ด้านการเมืองการปกครอง 
๑. ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงสิทธิของตนตามท่ีกฎหมายรับรอง 

 เนื่องจากมีการศึกษามากขึ้นมีช่องทางเรียนรู้ข่าวสารบ้านเมืองหลายช่องทาง มีการเลือกตั้งหลายระดับทั้งใน
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 

๒. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจึงให้ความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองเพราะเห็นว่า 
เป็นเรื่องซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของตน 

๓. มีการแข่งขันกันท างานระหว่างตัวแทนของท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
 ผู้น าชุมชน) กับตัวแทนของราชการส่วนภูมิภาค (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ในด้าน
ต่างๆ เช่น การรับฟังปัญหา การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบการท างานซึ่งกันและกัน การจัดการงบประมาณที่
สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๔. มีประชากรแฝง (อาศัยอยู่แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน) หากสามารถโน้มน้าวให้ประชากร
เหล่านี้ย้ายชื่อมาอยู่ในเขตเทศบาลจะท าให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งในรูปเงินอุดหนุน เงินภาษี เพ่ิมขึ้น 

ด้านบุคลากร 
๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  
๒. เทศบาลมีการน ารูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพเช่น ระบบธรรมาภิบาล

ท าให้ทิศทางท่ีถูกต้องชัดเจน เป็นธรรม สามารถสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ 
และศรัทธาต่อองค์กร ประกอบกับระเบียบกฎหมายมีการแก้ไขให้ปฏิบัติงานได้คล่องตัว 

๓. มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
๔. มีการเพิ่มค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง 
ด้านการบริหารจัดการ 
๑. ผู้บริหารเป็นคนมีความรู้ในการบริหารงาน 
๒. เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
๓. มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการประชาชน เช่น รถเก็บขยะมูลฝอย รถดับเพลิง  

คอมพิวเตอร์ ระบบทะเบียนราษฎรสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร 
๔. มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร 
๕. มีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์ 
๖. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ เช่น การช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันไม่มองว่าเป็นงาน 



๒๗ 

 

 

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ 
๗. สภาเทศบาลมีเสียงข้างมากท าให้การบริหารงานสะดวกคล่องตัว 
ด้านงบประมาณ 
๑. มีงบประมาณรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ ามีสัดส่วนน้อย ท าให้มีเงินงบประมาณ 

ลงทุนในสัดส่วนสูง 
๒. มีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลที่ถูกต้อง ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณมีแบบแผนและแก้ไข 

ปัญหาความเดือดร้อนตรงประเด็น 
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาดในองค์กรที่เป็นข้อด้อยหรือ

ข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส่งผลท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน 
บุคลากร งบประมาณ กฎหมาย เป็นต้น 

ด้านภูมิศาสตร ์
๑. พ้ืนที่เขตเทศบาลกว้างขวาง เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 
๒. สาธารณูปโภคพ้ืนฐานขาดแคลน 
๓. พ้ืนที่เป็นดอนขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ า 
๔. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
๕. มีเหมืองแร่และโรงานอุตสาหกรรมก่อเกิดปัญหามลพิษ ทั้งด้านปัญหาฝุ่นละออง น้ าเสีย  

กลิ่น เสียง ขยะอุตสาหกรรม 
๖. ขาดการวางผังเมือง 
๗. ปัญหาขยะจัดเก็บไม่ทั่วถึง 
๘. ปัญหาไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๙. ไม่มีสวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานออกก าลังกาย 
๑๐. ปัญหาเขตการปกครองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดต่อกัน  
ด้านอาชีพรายได้ 
๑. ประชาชนส่วนรว่มมีอาชีพเกษตรกร พืชผลทางการเกษตรประสบปัญหาความผันผวนของ 

ราคาซึ่งส่วนมากราคาตกต่ าท าให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนปัญหาพืชผลถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
๒. ขาดอาชีพเสริมในช่วงฤดูเก็บเก่ียว 
๓. มีแรงงานว่างงาน 
๔. ประชาชนมีค่านิยมใช้เงินเกินตัว 
๕. ขาดหน่วยงานในพื้นท่ีที่ส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการศึกษา 
๑. ประชาชนไม่ได้เรียนต่อภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
๒. เรียนจบแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพตามหลักสูตรที่เรียนมา 
๓. นโยบายด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนและสนับสนุนเพียงพอ 



๒๘ 

 

 

๔. กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้ท้องถิ่น 
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมด้านการจัดการศึกษา 
๖. ขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น ห้องสมุดประจ าต าบล หมู่บ้าน ชุมชน 
๗. ประชาชนหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นไม่เห็นความส าคัญของปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นถูกละเลย 
ด้านการเมืองการปกครอง 
๑. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ไม่เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง 
๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจการปกครองในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. ขาดความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน 
๔. ปัญหาความสับสนในบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับเทศบาลและผู้น าชุมชนท าให้ 

เกิดภาพแบ่งแย่งงานกันท าหรือเกี่ยงกันท างาน 
๕. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองในท้องถิ่น และปัญหาการเมืองระดับชาติเข้ามา 

แทรกแซงครอบง า 
๖. นโยบายของท้องถิ่นยังไม่ได้สะท้อนมาจากความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุม 

ทั่วถึงขาดการบูรณาการ 
๗. การแก้ไขปัญหาเชื่องช้าเนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายหรือการบริหารจดัการที่ไม่เอ้ืออ านวย 
๘. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนิคมสร้างตนเอง มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเทศบาล มองว่างบประมาณ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ต าบลนิคมสร้างตนเองได้น้อยกว่าต าบลโคกตูมเพราะสมาชิกสภาเทศบาลส่วน
ใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ต าบลโคกตูม 

๙. ขาดการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาของประชาชน ตรวจสอบการบริหารงาน ประชาชนไม่รู้ถึง 
ช่องทางเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

๑๐. ปัญหาประชากรแฝง 
๑๑. จังหวัดและอ าเภอยังไม่ให้ความช่วยเหลือแนะน าวิธีปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ 
๑๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมในการรับถ่ายโอนบริการสาธารณะ 
๑๓. การบริหารงานไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน 
๑๔. เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างจ ากัด 
ด้านบุคลากร 
๑. บุคลากรรุ่นใหม่ขาดความสนใจในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ฯ  

และวิธีปฏิบัติงานใหม ่ท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๒. บุคลากรมีปัญหาหนี้สิน ส่งผลกระทบกับการท างาน  
 
 
 



๒๙ 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. การบริการจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพราะปัจจัยหลายอย่าง เช่น บุคลากรมีน้อยท าให้

ต้องแบกรับภาระหลายเรื่อง การติดต่อประสานงานระหว่างเทศบาลกับหมู่บ้าน ชุมชน ยังไม่คล่องตัวเพราะมี
เขตการปกครองกว้างขวางมาก 

๒. ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการ ประชาชน เช่น รถเก็บขนมูลฝอย รถดับเพลิง 
๔. ไม่มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ หรือมีแต่ใช้งานไม่เต็มสมรรถนะ 
๕. การประชาสัมพันธ์ไม่ดี 
๖. ภารกิจหน้าที่มีมากมายท าให้บริการงานได้ไม่ทั่วถึงหรือมีประสิทธิภาพ 
ด้านงบประมาณ 
๑. มีงบประมาณจ ากดั มีความไม่แน่นอนเพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรร 
๒. งบประมาณเม่ือเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบ (ประชาชน ถนนหนทาง ภารกิจ พื้นที่ 

 รับผิดชอบ) ยังคงมีในอัตราส่วนที่ไม่สมดุลกัน 
๓. งบประมาณรายจ่ายไม่ได้สะท้อนการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกมิต ิ
๔. มีการกระจุกตัวของเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะบางส่วน 
๕. สมาชิกสภาเทศบาลยังขาดประสบการณ์และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มี

ลักษณะเกื้อกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป : เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน : ด้านลูกค้า ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้าน
ผู้สนับสนุนปัจจัย ด้านแรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ ได้แก่ 

- รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นมากข้ึนอันเป็นผลมาจากกฎหมาย 
- ความเจริญจากตัวเมืองสู่เขตเทศบาล ฯ ท าให้ที่ดินมีราคาขึ้น 
- ประชาชนรู้จักว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล อ่างเก็บน้ าห้วยซับเหล็ก 

โอกาสที่จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวมีมากข้ึน 
- มีการขยายปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เช่น ทางหลวงแผ่นดินสายลพบุรี – วังม่วง 
- มีการขยายตัวของสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
- โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการบริการขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากอยู่ใกล้ตัวเมือง 
- มีแนวโน้มที่จะมีการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ที่ดินท าให้ที่ดินมีราคาเพ่ิมข้ึนในอนาคต (สอดรับ

กับนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน) 
-  นโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์เอ้ือต่อการขยายตลาดสินค้า ที่มีมาตรฐานสูงของกลุ่มจังหวัด 
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 
- รัฐบาลมีนโยบายด้านการควบคุมความปลอดภัยของอาหารและผลผลิตทางการเกษตร 



๓๐ 

 

 

- นโยบายกองทุนหมู่บ้าน สร้างโอกาสในการระดมเงินทุนให้แก่ประชาชน 
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี

ลักษณะอุปสรรค ขัดขวางหรือท าให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อการบริหารงานขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม การด าเนินงาน : ด้านลูกค้า ด้านสภาพการแข่งขัน ด้านผู้สนับสนุนปัจจัย ด้านแรงงาน ได้แก่ 

- ภัยธรรมชาติ เช่น ความแห้งแล้ง วาตภัย 
- ภัยจากจากความคืบคลานของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งก่อมลพิษ เช่น ขยะอุตสาหกรรม 

กลิ่น เสียง น้ าเสียจากโรงงานที่ไม่ผ่านกระบวนการบ าบัด 
- ภัยจากยาเสพติดที่อาจกลับมาคุกคามอีกครั้ง 
- ภัยจากคุมคามของวัฒนธรรม ค่านิยมวัตถุดิบ บริโภคนิยม การหลอกลวงแรงงาน ฯลฯ 

ความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น ราคาพืชผลทาง
เกษตรตกต่ าเนื่องจากราคาในตลาดโลกต่ า หรือนายทุนคนกลาง กดราคาสินค้า 

- ปัญหาหนี้สินอันเกิดจากนโยบายของรัฐบาล เช่น กองทุนหมู่บ้าน พักช าระหนี้ ธนาคาร คนจน 
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นต้น 

- ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากนายทุนภายนอกหรือ
จากประชาชนในท้องถิ่น 

- การคุกคามของกลุ่มการเมืองภายในภายนอกทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่น ท าให้เกิดการแก่งแย่ง
ต่อสู้ทางการเมืองถึงขั้นรุนแรง อันมีแรงจูงใจอันเกิดจากกลุ่มการเมืองภายนอกพยายามสอดแทรกเข้ามามี
บทบาทในท้องถิ่นเพราะเห็นว่าเทศบาลมีงบประมาณมากข้ึน มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเป็นเทศบาลขนาด
ใหญ่ในอนาคต 

- นายทุนภายนอกกว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการเมือง ท าให้เกิด
ความขัดแย้งกับประชาชนในท้องถิ่นเพราะผลประโยชน์ไม่ตรงกัน 

- ภัยจากขยะอุตสาหกรรมหรือขยะจากเครื่องไฟฟ้าซึ่งมีแนวโน้มมาเพ่ิมมากข้ึน แต่หาสถานที่
ทิ้งยาก เมื่อเทศบาลมีพ้ืนที่มากย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกน ามาท้ิง 

- ภัยจากอาชญากรรมซึ่งคืบคลานมาพร้อมความเจริญทางวัตถุ 
- ภัยจากโรคระบาด ซึ่งเทศบาลขาดความพร้อมส าหรับการเฝ้าระวัง 
- ภัยจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่จ ากัด 
- ภยัจากอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีถนนสายหลักและสายรองหลายเสน้ทาง 
      ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



๓๑ 

 

 

 ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ เส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ ๘๗ 

เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ ถนนบางเส้นเทศบาลมาสามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะพร้อมกับถนนบางเส้นก็ยังเป็นที่ดินของทางนิคมสร้างตนเอง ซึ่งเทศบาลจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้อง
เป็นที่สาธารณะหรือได้รับการอนุญาตให้เข้าด าเนินการได้ การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ 
ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

  ๑.๒ การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปัญหา
คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลกว้างมาก พร้อมกับบุคลากรและรถกระเช้าไฟฟ้ามีน้อย ไม่เพียงพอต่อความการ
แก้ปัญหาให้กับประชาชน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

  ๑.๓ การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ 
คลอบคลุมทุกหลังคาเรือน ซึ่งเป็นประปาเทศบาลและประปาหมู่บ้าน ในส่วนของประปาหมู่บ้านซึ่งมีการ
ด าเนินกิจการโดยกรรมการประปาหมู่บ้านของแต่ละชุมชน ปัญหาก็คือ ในช่วงหน้าแล้ง น้ าจะมีน้อย ซึ่งท าให้
เกิดการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามจุดที่เกิดปัญหาทันที 

 ๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑ ปริมาณขยะอุตสาหกรรมหรือขยะจากเครื่องไฟฟ้า ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น แต่

หาสถานที่ทิ้งยาก เมื่อเทศบาลมีพ้ืนที่มาก ย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกน ามาทิ้งในพ้ืนที่ต่างๆ มากขึ้น ท าให้เกิด
ปัญหาขยะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เพราะบางพ้ืนที่ที่น าขยะไปทิ้ง เทศบาลก็ไม่สามารถที่ตามไปเก็บได้ทุกที่ 
พร้อมกับน้ าเสียจากโรงงานที่ไม่ผ่านกระบวนการการบ าบัด 

  ๒.๒ มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ ซึ่งเทศบาลยังขาดความ
พร้อมส าหรับการเฝ้าระวัง 

  ๒.๓ ภัยธรรมชาติ เช่น ความแห้งแล้ง วาตภัย อุทกภัย ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่
สามารถที่จะรับรู้ได้ล่วงหน้าเท่าไหร่นัก  

  ๒.๔ การบุกรุกที่สาธารณะของแผ่นดิน ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากนายทุนภายนอกหรือ
จากประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องฟ้องร้องกันจนถึงทุกวันนี้ 

   
 
 



ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ ด้านบริการชุมชนและสังคม ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง/ กอง สธ. ส านักปลัด

และย่ังยืน ด้านการเศรษฐกิจ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักปลัด

2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ด้านบริหารงานท่ัวไป ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด/กองวิชาการ

กองคลัง

ด้านบริหารงานท่ัวไป ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒.๓ แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒.๔ แผนงานสาธาณสุข กอง สธ. ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒.๕ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา/กอง สธ. ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา ส านักปลัด

ด้านการด าเนินงานอ่ืน ๒.๗ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย่ังยืน ด้านบริหารงานท่ัวไป ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองวิชาการ ส านักปลัด

โดยยึกหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริหารงานท่ัวไป ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา ส านักปลัด

ด้านการเศรษฐกิจ ๓.๓ แผนงานการเกษตร กองการศึกษา ส านักปลัด

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
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หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริหารงานท่ัวไป ๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด

และส่ิงแวดล้อม ด้านบริหารงานท่ัวไป ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๔.๓ แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๔.๔ แผนงานเคหะและชุมชน กอง สธ./กองช่าง ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กอง สธ. ส านักปลัด

ด้านการเศรษฐกิจ ๔.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

๔.๗ แผนงานการเกษตร กองการศึกษา ส านักปลัด

5 ยุทธศาสตร์การบริการประชาชน ด้านบริหารงานท่ัวไป ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด/กองวิชาการ

โดยใช้หลักธรรมาภิบาล กองคลัง

ด้านบริหารงานท่ัวไป ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๕.๓ แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๕.๔ แผนงานสาธารณสุข กอง สธ. ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน กอง สธ./กองช่าง ส านักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา ส านักปลัด

ด้านการเศรษฐกิจ ๕.๗ แผนงานการพาณิชย์ กอง สธ./กองการประปา ส านักปลัด

รวม 5 4 11 7

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๑  ๓,๖๔๖,๐๐๐  ๐  ๐  ๑  ๓,๖๔๖,๐๐๐ 

รวม  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๑  ๓,๖๔๖,๐๐๐  ๐  ๐  ๑  ๓,๖๔๖,๐๐๐ 

๕. ยุทธศำสตร์กำรบริกำรประชำชนโดยใช้

    หลักธรรมำภิบำล

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ๐  ๐  ๐  ๐  ๑  ๔๙๐,๐๐๐  ๒  ๒๓๐,๐๐๐  ๐  ๐  ๓  ๗๒๐,๐๐๐ 

รวม  ๐  ๐  ๐  ๐  ๑  ๔๙๐,๐๐๐  ๒  ๒๓๐,๐๐๐  ๐  ๐  ๓  ๗๒๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน  ๐  ๐  ๐  ๐  ๑  ๔๙๐,๐๐๐  ๓  ๓,๘๗๖,๐๐๐  ๐  ๐  ๔  ๔,๓๖๖,๐๐๐ 

ยุทธศำสตร์

รวม  ๕  ปีปี  ๒๕๖๓

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบำลต ำบลโคกตูม

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕

แบบ ผ.๐๑
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๑  การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๖ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐  ๑,๐๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(บริเวณคอสะพานสายจัตวา - สาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ทหาร) ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ท่ี ๗ เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร 

(มอก.ช้ัน ๓) ลอดถนน รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายปรีชา คูหา (แยกถนนสายศาลา สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

แพร่) ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมุ่ท่ี ๙ เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.๐๒
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

(มอก.ช้ัน ๓) ลอดถนน รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๔ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐  ๑,๑๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(บริเวณคอสะพานสายโท - สาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

จัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๘ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐  ๒๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(บริเวณหลังท่อลอดถนน) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๖ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๙ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐  ๙๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ ต าบล เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

โคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐  ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แก้วตา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยเช่ือม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระหว่างถนน บ้านวังน้ าด า - ทางเข้า สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

อ่างเก็บน้ าห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้าน เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๗๒ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

นิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖ ต าบล ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

นิคมสร้างตนเอง พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๘ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐  ๒๔๗,๕๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ดงจ าปา ๑๐ ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๑ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๙ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐  ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยายพัน (แยกทางหลวงสายโคกตูม - สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

พระพุทธบาท) ชุมชนบ้านหนอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

แฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนแยก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เขาทรายอ่อน ชุมชนบ้านนิคม ๓ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ท่ี ๙ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านน้ าซับ หมู่ท่ี ๕ ความสะดวกปลอดภัย เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม ในการใช้เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต่ า ๒ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐  ๑,๓๙๓,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ท่ี ๙ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐  ๒๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยดงจ าปา ๖ (ซอยม้ง) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ ต าบลนิคม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

สร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๔๗๒,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ซอยพิเศษ (ระหว่างสายจัตวา - สาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ทหาร) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ท่ี เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

๙  ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทาง ค.ส.ล.กว้าง  ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระบายน้ า ซอยดงจ าปา ๔ ชุมชน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

บ้านดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ ต าบล เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวทางรวมฝาบ่อพักไม่น้อย เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

นิคมสร้างตนเอง กว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.

ช้ัน ๓) และบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า

๑๙๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๖ ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดงจ าปา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

๑๒ ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ หมู่ท่ี ๑ สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๓๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๗ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๑,๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ท่าเด่ือใหญ่ (จากสะพานหน้าวัด - เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑.๓๔๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ทางแยกหน้าท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน) ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี ๔ พ้ืนท่ี พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓)

พร้อมบ่อพัก ความยาว ๓๓๕ เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๘ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์  ๑,๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

๑ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชน เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

บ้านคีรีวงก์ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๙ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

๖ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชน เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

บ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๐ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์  ๑,๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๗ สะดวกปลอดภัยในการใช้ ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๑ ขยายไหล่ทางซอย ๑ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๒ ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรัวบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตรี - สายเอก) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๓ ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๔ ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๕ ขยายไหล่ทางซอย ๓ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๖ ขยายไหล่ทางซอย ๓ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

พัฒนา หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๗ ขยายไหล่ทางซอย ๘ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านสระวัง สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 
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รับผิดชอบ

หลัก

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๘ ขยายไหล่ทางซอยพิเศษ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๙ ขยายไหล่ทาง ถนนสายบ้านซับราง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ท่ี ๙ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๐ ขุดลอกคลองน้ าซับ ชุมชนบ้าน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการ ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๒๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม อุปโภค - บริโภค และการ ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

เกษตรกรรม ลึกเฉล่ีย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

แห่ง ระยะทางประมาณ ๙๕๐ เมตร ราย

ละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

 ๓๑ ขุดลอกคลองห้วยขม้ิน ชุมชนบ้าน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

หนองถ้ า หมู่ท่ี ๗ การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๒ ขุดลอกคลองห้วยซับเสือแมบ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๑,๐๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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 ๓๓ ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓ การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๑,๐๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๔ ขุดลอกคลองห้วยวังน้ าด า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๔๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖ การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๕ ขุดลอกล าห้วยกระแทก เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้นท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี ๔ การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๖ ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก จ านวน ๑ แห่ง  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) ซุมชนบ้าน การอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกตูม และการเกษตรกรรม โคกตูมก าหนด เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

 ๓๗ ขุดลอกคลองห้วยจันทร์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

(ระหว่างซอย ๒  - ซอย ๓) การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ต าบลโคกตูม ทางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๘ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านซับเสือแมบ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกอ่างเก็บน้ า พ้ืนท่ี ๔,๙๐๐ ตาราง  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี การอุปโภค - บริโภค เมตร ลึกเฉล่ีย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด เป้าหมาย และการเกษตรกรรม
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 ๓๙ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกอ่างเก็บน้ า พ้ืนท่ี ๓,๖๐๐ ตารางเมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ การอุปโภค - บริโภค ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร รายละเอียด ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

 ๔๐ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๑๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. บริเวณซอย ๑ (ระหว่าง ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ อุทกภัย (มอก.ช้ัน๓) ยาว ๔๗๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

หมุ่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๑ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๒๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.บริเวณซอย ๒ (ระหว่าง ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ อุทกภัย (มอก.ช้ัน๓) ยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

 หมูท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๒ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.บริเวณซอย ๓ (ระหว่าง ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ อุทกภัย  (มอก.ช้ัน๓) ยาว ๕๕๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

หมูท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๓ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บริเวณซอยศูนย์ ชุมชนบ้านห้วยบง ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๐๘ เมตร (มอก. ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม อุทกภัย ช้ัน๓) ยาว ๑,๒๐๐เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๔ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๑๐ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๒๖๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๕ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๔๑๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง
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ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี ๔ อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๖ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี ๔ อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๗ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๓๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๔  (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี ๔ อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๖๕๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๘ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนสายบ้านนิคม ๔ (ท่างเข้ารง.กสย.) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓  อุทกภัย ยาว ๓๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๙ ชุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๔๙๘,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

สายจัตวา (ระหว่างซอยพิเศษ - ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านหนองหอย อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๖๑๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๕๐ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๖๐๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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 ๕๑ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

สายจัตวา (ระหว่างซอยพิเศษ - สาย ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

เหมืองแร่) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๖๐๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๕๒ ซ่อมแซมถนนคอสะพานซอย ๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนคอสะพานท้ัง ๒ ข้าง ซ่ึงช ารุด  ๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทรุดตัวเป็นโพรง รายละเอียดตามแบบแปลน ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ เส้นทางคมนาคม ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม

 ๕๓ ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยมะค่าห้าขา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๒๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ท่ี ๗ เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๕๔ ซ่อมแซมถนนสายคันคลองบ่อ ๔ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า และส่ิงก่อสร้างของ  ๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ท่ี ๙ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือได้รับการร้องขอให้ด าเนินการซ่อมแซ่ม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

 ๕๕ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย ๑๐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่นกว้าง ๔.๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายโท - คันอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม โคกตูมก าหนด

 ๕๖ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย ๗ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา - คันอ่างเก็บน้ า) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านสระวัง หมุ่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม
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โคกตูมก าหนด

 ๕๗ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยเช่ือมระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย ๓ - ซอย ๔ ชุมชนบ้านคีรีวงก์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตุม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

โคกตูมก าหนด

 ๕๘ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยแยกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐  ๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนบ้านท่าเด่ือ - ฝายชะลอน้ า สะดวกปลอดภัยในการใช้ ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี ๔ เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง โคกตูมก าหนด

 ๕๙ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยแยกจากถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านซับราง (เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี ๖ กับ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๙) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง โคกตูมก าหนด

๖๐ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย ๑๐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมสร้างถนน พ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้นห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

โคกตูมก าหนด

๖๑ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจ าปา ๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ซ่ึงช ารุดเสียหายออกเป็นช่วงๆ ๔๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ท่ี ๑๑ สะดวกปลอดภัยในการใช้ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ีรายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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๖๒ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. ซ่ึงช ารุดเสียหายออก ๑,๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ห้วยส้ม(ระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗) สะดวกปลอดภัยในการใช้ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และท าการ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม ก่อสร้างก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

๖๓ ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านหนองถ้ า - วังน้ าด า สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี ๖,๗ เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๔ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า และส่ิงก่อสร้างของ ๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ท่อลอดถนน) ถนนสายเหมืองแร่ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือได้รับการร้องขอให้ด าเนินการซ่อมแซ่ม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

๖๕ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ

คอนกรีต บริเวณซอยดงจ าปา ๗ สะดวกปลอดภัยในการใช้ โดยท าการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

(ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลนิคมสร้างตนเอง พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกกว่า ๑,๖๐๐

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๖ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต บริเวณสายเหมืองแร่ สะดวกปลอดภัยในการใช้ โดยท าการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

(สายจัตวา - สายทหาร) เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม
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ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ท่ี ๙ พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกกว่า ๓,๐๐๐

ต าบลโคกตูม ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

๖๗ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต ถนนสายบ้านนิคม ๔ สะดวกปลอดภัยในการใช้ ช่วงท่ี ๑ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

(ทางเข้า รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา เส้นทางคมนาคม หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงท่ี ๒ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๓ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ

พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๒ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

๖๘ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณซอยปาปี เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ชุมชนบ้านหมู่บ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ท่ี ๘ บริเวณชุมชน ๐.๖๐ เมตร (มอก.ช้ัน ๓) พร้อมบ่อพักยาว ๑๔๐ ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูมก าหนด

๖๙ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่า ๔๑,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

(สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ช้ัน ๓) ยาว ๑๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม จ านวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๗๐ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่า ๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

(สายเอกฝ่ังขวา) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ช้ัน ๓) ยาว ๑๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม จ านวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๗๑ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนน เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่า ๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บริเวณซอยนิคม ๔ ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ช้ัน ๓) ยาว ๙ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ท่ี ๓ ต าบลนิคมสร้างตนเอง จ านวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๗๒ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนน เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่า ๔๓,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บริเวณซอยปาปี ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร(มอก.ช้ัน ๓) ยาว ๑๑ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า

หมู่ท่ี ๘ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

 ๗๓ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๒,๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต ซอย ๓ (ระหว่างสายเอก - สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทับผิวทางเดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ท่ี ๑๐ เส้นทางคมนาคม ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า

๗,๒๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน ๓) จ านวน ๑ จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

๗๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่า ๔,๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนสายโคกตูม - พระพุทธบาท สะดวกปลอดภัยในการใช้ ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก. ๑๒๘ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข เส้นทางคมนาคม  และ คุณภาพช้ัน ๓) จ านวน ๕๗๙ เส้นพร้อม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

๓๐๑๗ หมู่ท่ี ๒ ต าบลโคกตูม น้ าไม่ท่วมขังบริเวณบ้าน บ่อพัก จ านวน ๔๓ บ่อ ความยาว ๖๒๒

เรือนของประชาชน เมตร และท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง

๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘ คุณภาพช้ัน ๓)

จ านวน ๒ จุด ยาวจุดละ ๒๖ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

 ๗๕ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายและปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๑,๕๐๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดปราสาท สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

นิมิต ชุมชนบ้านโคกตูม ๓ หมู่ท่ี ๒ เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตม หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า

๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทางเข้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วัดสายตรี ชุมชนบ้านสามพันตา สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือ พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗๗ ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ๖๑,๖๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางสนุ่น ดีเอม ซุมชนบ้านหนองหอย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗๘ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรุ่งเรือง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๕๐  ๓๓๖,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกจากถนนสายวัดถ้ าม่วง) ชุมชน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

บ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗๙ ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบเขาหนอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๓๙๖,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยาง ชุมชนบ้านหนองแฝกเล่ือม สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๘๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเข้าบ่อขยะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๑๔๔,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนอง สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

แฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูม

ก าหนด

 ๘๑ ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน ความสะดวกปลอดภัย ท้ัง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ ต าบล ในการใช้เส้นทางคมนาคม ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

โคกตูม แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูม

ก าหนด

๘๒ ขยายไหล่ทาง ซอย ๓ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน ความสะดวกปลอดภัย ท้ัง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ ต าบล ในการใช้เส้นทางคมนาคม ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

โคกตูม แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๓ ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอยดงจ าปา  ๑๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง  ๔.๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ดงจ าปา ๑ หมู่ท่ี ๑ ต าบลนิคมสร้าง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านท่าเด่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๑,๒๔๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม  สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี  ๔  เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  ๒,๐๘๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๕ ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยบ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง  ๔.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พ.อ.โอภาส  เกตุรัตน์  สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี ๔  เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเหมือนพลอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖ เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  ๒๖๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๗ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพรทิพย์ปาร์ค เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (แยกทางหลวง สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖  เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

สามัคคี หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๘ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๕๘๙,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

คอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านท่าเด่ือน้อย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖ เส้นทางคมนาคม เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๙ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒,๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต  ถนนด้านล่างอ่างเก็บน้ าห้วย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซับเหล็ก  (ระหว่างทางเข้าอ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ห้วยซับเหล็ก - เขาตะกร้าทอง) แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐

หมู่ท่ี ๖,๗  ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่ากล้วย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  ๗ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองถ้ า - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง  ๔.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองขาม (บริเวณคอสะพาน) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  ๗ เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายตรี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง  ๖.๐๐ ๑,๔๓๒,๘๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (ระหว่างถนน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายเหมืองแร่ - ซอยศูนย์) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๘ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี ๗ ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

ต าบลนิคมสร้างตนเอง พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านราเมศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  ๗ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตรงข้าม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๒๖๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ (แยกจาก สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาวรวม ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ถนนทางเข้าสนามกอล์ฟธงชัย) ต่อจาก เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหมู่ ๘ ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

สามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลนิคมสร้างตนเอง พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระบายน้ า ซอยสามัคคี ชุมชนบ้านหมู่ ๘  สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม และระบาย หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๔ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

น้ าไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร

(มอก.ช้ัน ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาว  

ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ เมตร  รายละเอียดตาม
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายปรีชา คูหา ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ท่ี ๙ ต าบลนิคม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

สร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๗ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดสายตรี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) เช่ือมระหว่าง สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซอย ๒ - ซอย ๓  ชุมชนบ้านสามพันตา เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๘ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  ๕ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมท่ีช ารุดเสียหายออก ๑,๕๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายเอก) สะดวกปลอดภัยในการใช้ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านน้ าซับ หมู่ท่ี ๕ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๙๙ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๔๘๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต ซอย ๗ (ระหว่างสายตรี - สะดวกปลอดภัยในการใช้ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี  ๖ เส้นทางคมนาคม เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม
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ต าบลโคกตูม แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๐ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  ๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมท่ีช ารุดเสียหายออก ๑,๖๓๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๑ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒,๖๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายจัตวา สะดวกปลอดภัยในการใช้ ผิวทางกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

(ระหว่างซอยศูนย์ - สายเหมืองแร่) เส้นทางคมนาคม เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๘,๙ต าบลโคกตูม แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต่ า ๒ ต่อจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหนองหอย สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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๑๐๓ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมท่ีช ารุดเสียหายออก ๑,๑๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

น้ าห้วยส้ม (ระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗) สะดวกปลอดภัยในการใช้ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๙  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ๑,๑๕๒,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร  ต่อจากเดิม สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕  เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๕ ขยายไหล่ทางซอย ๘ (ระหว่างสายโท - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นท้ัง ๒ ข้าง ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๖ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๓๖๕,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย ๔ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร  ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย  หมู่ท่ี  ๔ (มอก.ช้ัน  ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม ๖๕๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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๑๐๗ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร  ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย  หมู่ท่ี  ๔ (มอก.ช้ัน  ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม ๓๘๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๘ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา (ระหว่างซอยพิเศษ - สาย บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร  ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

เหมืองแร่ ชุมชนบ้านหนองหอย หมุ่ท่ี ๙ (มอก.ช้ัน  ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม ๒๕๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๙ ติดต้ังการ์ดเรล บริเวณคอสะพาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ติดต้ังการ์ดเรล  ท้ัง 2 ข้าง ความยาว ๓๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ห้วยขม้ิน ถนนสายโท ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ รวม 200 เมตร รายละเอียด ตามแบบ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

๑๑๐ ซ่อมสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายโท เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,400 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 400 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,400

ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๑ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๔๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายตรี - สายโท) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูม 700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๒ ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๔๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายตรี - สายโท) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สามพันตา หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม ๑๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายบุญส่ง  วงดอน (แยกจาก สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 222 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซอย 2 ระหว่างสายตรี - สายโท) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 888 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ท่ี 3 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

ต าบลโคกตูม สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง 3.50 ๔๙๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยายมนตรี หล้าถลา (แยกจาก สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 256 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายตรี ระหว่างซอย 1 - ซอย 2) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 8๙๖ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ท่ี 3 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

ต าบลโคกตูม สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 3.00 ๑๕๖,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายสมหมาย จ าปาดิบ (แยกจาก สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 95 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายโท ระหว่างซอย 2 - ซอย 3) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  285 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ท่ี 3 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

ต าบลโคกตูม สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๖ ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๓๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๒ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หนองแกเต่ือย หมู่ท่ี 4  เส้นทางคมนาคม 1,6๓0 เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๗ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๓๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,986 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี 4 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๓31 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,986

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๘ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๙๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านน้ าซับ หมู่ท่ี 5 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 500 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,000

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๙ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๙๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  3,000 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 6 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 500 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,000

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนซอย 4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 200 เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยจันทร์  หมู่ท่ี 7 เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๑ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนสายโท (ระหว่างซอยพิเศษ - บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

สะพานห้วยซับเหล็ก) ชุมชนบ้าน (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม 830 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๒ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศูนย์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,400 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี 8 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 400 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,400

ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง

ข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตาม
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แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๓ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา- สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,400 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 8  ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 400 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,400

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๔ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๘๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายจัตวา (ระหว่าง สะดวกปลอดภัยในการใช้  ผิวทางกว้าง 7.50เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซอยศูนย์ - สายเหมืองแร่ ) ชุมชน เส้นทางคมนาคม ยาว 800 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

บ้านหนองหอย หมู่ท่ี 9  หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ต าบลโคกตูม ไม่น้อยกว่า 6,o๐๐ ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๕ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๘๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายเหมืองแร่ (ระหว่าง สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา ๐.๐๕ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หนองหอย หมู่ท่ี 9  ต าบลโคกตูม เมตร หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 6,0๐๐ ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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๑๒๖ ขยายไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๒๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเอก  - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ท่ี ๑๐ เส้นทางคมนาคม  1,050  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๗ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๔๙๘,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ท่ี ๑๐ (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูม 1,030 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๘ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย 1 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ชุมชนบ้านโคกตูม ๑ หมู่ท่ี ๒ (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูม 260 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๙ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยพิเศษ (บ้านนายทองหล่อ) ชุมชน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยาว   200  เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

บ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่ท่ี  11 เส้นทางคมนาคม หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.  เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร 

ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าสัก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3333 สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 264 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ระหว่างสายโท - สายจัตวา) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,056 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ชุมชนบ้านศูนย์หน่ึงพัฒนา  ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

 หมู่ท่ี 12 ต าบลโคกตูม สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๑ ขยายไหล่ทาง ซอย 1 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายโท - สายจัตวา) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านศูนย์หน่ึงพัฒนา เส้นทางคมนาคม 1,950 เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 12 ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๒ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๐๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระหว่างสายตรี - สายโท สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,800 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 300 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,800

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๓ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เก็บน้ าห้วยส้ม (ระหว่างซอย ๖ - สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,466 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซอย ๗) ชุมชนบ้านซอย ๕ เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 411 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,466

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ
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๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เก็บน้ าห้วยส้ม ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ท่ี 14 เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐00 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนรอบอ่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงลูกรังเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๑๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เก็บน้ าห้วยส้ม ชุมชนบ้านห้วยเสาร์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยา ว  800  เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

พัฒนา หมู่ท่ี ๑4 ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

๑๓๖ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดคลองส่งน้ า เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดคลอง ๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ด้านประตูเหนืออ่างเก็บน้ าห้วยส้ม บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี 15  (มอก ช้ัน 3) จ านวน 15  ท่อน เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูม  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๗ ขยายไหล่ทาง ซอย 1 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๓๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี 16 เส้นทางคมนาคม  1,800  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๘ ขยายไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๓๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
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สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี 16 เส้นทางคมนาคม  1,600  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๙ ขยายไหล่ทาง ซอย 3 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๓๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี 16 เส้นทางคมนาคม  1,500  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๐ ขยายไหล่ทาง ซอย 4 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๒๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี 16 เส้นทางคมนาคม  1,300  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๑ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๕๑๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหมู่บ้านวรดา 1 ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ช่วงท่ี 1 ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

นิคม 1 พัฒนา หมู่ท่ี 3 เส้นทางคมนาคม กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงท่ี 2 ผิวทางกว้าง 

๕.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร 

ช่วงท่ี ๓ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ - ๗.๑๐ เมตร 

ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงท่ี ๔ 

ผิวทางกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๖ เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 

๕,๐๕๑  ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

68



ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑๔๒ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ข้างทาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนสายบ้านนิคม 4 (ทางเข้า สะดวกปลอดภัยในการใช้ ศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ช้ัน 3)  ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา เส้นทางคมนาคม พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 195 เมตร  เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

หมู่ท่ี 3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าเด่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ เส้นทางคมนาคม พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 4 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พ.อ. โอภาส เกตุรัตน์ (แยกจากถนน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ค.ส.ล.เดิม) ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ เส้นทางคมนาคม พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 4 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพรทิพย์ปาร์ค เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน  ค.ส.ล.เดิม (แยกทางหลวง สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว  200  เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมายเลข 3017)  ชุมชนบ้านนิคม เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ ๖ สามัคคี หมู่ 6  800  ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๖ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอยวังน้ าด า - ทางเข้าอ่างเก็บน้ า บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน
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สามัคคี หมู่ 6 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ๒๓๐  เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๗ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน ๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บริเวณถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ าห้วย บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 (มอก ช้ัน 3) จ านวน 2 แถว แถวละ เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

สามัคคี หมู่ท่ี 6 ต าบลนิคม  12  ท่อน รายละเอียดตามแบบ

สร้างตนเอง แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 2 ข้างทาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนสายบ้านหนองถ้ า - บริเวณชุมชน กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

บ้านหนองขาม ชุมชนบ้านหนองถ้ า ความยาวรวม 310 เมตร รายละเอียด เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

หมู่ท่ี  7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูม

ก าหนด

๑๔๙ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ริมถนนสาย เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ๘๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บ้านหนองถ้ า - วังน้ าด า (บริเวณ บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ช้ัน 3)  ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ตลาดหนองถ้ า - หน้าโรงเรียนบ้าน  พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 365 เมตร   เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

บ้านหนองถ้ า) ชุมชนบ้านหนองถ้ า  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

หมู่ท่ี ๗ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๐ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ริมถนนสาย เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ริมถนน ๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บ้านหนองถ้ า - วังน้ าด า บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

(บริเวณหน้าบ้านจิตรามิวสิค)  (มอก ช้ัน 3) จ านวน 2 แถว แถวละ เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ชุมชนบ้านหนองถ้ า  หมู่ท่ี 7  10  ท่อน รายละเอียดตามแบบ

ต าบลนิคมสร้างตนเอง แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๑ ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยแยกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหมู่บ้านราเมศ - ไปบ้านจ่าวิทย์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 200 เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  7 เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๒ ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแยกจากถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวทางกว้าง ๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาจีนแล - บ้านหนองขาม สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยาว 200  เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  7 เส้นทางคมนาคม หนาเฉล่ีย ๐.2๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณถนนสาย เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.40 ๑,๓๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองขาม ชุมชนบ้านหนองขาม บริเวณชุมชน เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 436 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

 หมู่ท่ี 7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๔ ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยบุปผา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 3.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกทางหลวงหมายเลข 3017)  สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 96  เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 8 สามัคคี เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 288  เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี  8  ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 6.๐๐ ๒๓๗,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซับเสือแมบ (บริเวณคอสะพาน) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 66  เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านซับเสือแมบ เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 10 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 396 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง

กว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูม
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(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก าหนด

๑๕๖ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเข้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๑๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านซับเสือแมบ  ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,800 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซับเสือแมบ หมู่ท่ี 10 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 300 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  1,800

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพ่ือปรับปรุงทัศภูมิทัศน์ใน ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ๖๗๙,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีสภาพแวดล้อม กองช่าง

เทศบาลต าบลโคกตูม ชุมชนและประชาชนมี ในพ้ืนท่ีต าบลโคกตูม ส าเร็จตาม ท่ีดีข้ึน เป็นเมืองน่าอยู่ 

สถานท่ีพักผ่อน เป้าหมาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี

๑๕๘ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจ าปา 8 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  760 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี 11 ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 4.๐๐ เมตร

ยาว  190  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  760 

ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๙ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจ าปา 7 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  760 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี 11 ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 4.๐๐ เมตร

ยาว  190  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  760 

ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๖๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๘๓๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านท่าเด่ือ - ถึงฝาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร หนา ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

น้ าล้น ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ เส้นทางคมนาคมและระบาย ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี ๔ ต าบลนิคมสร้างตนเอง น้ าไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน ๑,๓๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง

ตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๖๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการซ่อม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือซ่อมแซมถนน  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แซมถนนสายต่างๆ ท่ีช ารุดเสียหาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ สายต่างๆ ในเขตเทศบาลท่ีช ารุด ท่ีได้รับการ สะดวกและปลอดภัย

และใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคม เสียหาย ให้สามารถสัญจรไปมาได้ ซ่อมแซมและ ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ โดยสะดวกและปลอดภัย และจัดซ้ือ จ านวนวัสดุท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

ในการอุปโภค - บริโภค วัสดุสนับสนุนกิจการประปาหมู่บ้าน สนับสนุน อุปโภค - บริโภค 

ให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค - กิจการประปา

บริโภค หมู่บ้าน

๑๖๒ จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม สะดวกปลอดภัยในการ ภายในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม ไฟฟ้า ปลอดภัยในการสัญจร
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สัญจรไปมาในเวลากลางคืน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ท่ีจัดซ้ือ ไปมาในเวลากลางคืน

๑๖๓ จัดท าป้ายจราจรและป้ายบอกสถานท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีความ จัดท าป้ายจราจร เช่น ป้ายก าหนด  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ด าเนินการ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ติดต้ังตามถนนสายต่างๆ ในเขต ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน น้ าหนักบรรทุก ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ส าเร็จตาม ในการใช้รถใช้ถนน และ

เทศบาลต าบลโคกตูม และทราบสถานท่ีต่างๆ ป้ายแนะน าฯลฯ และป้ายบอกสถานท่ี เป้าหมาย ทราบสถานท่ีต่างๆ

ติดต้ังตามถนนสายต่าง ๆ จ านวน 

๑๐๐ ชุด รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๖๔ ซ่อมแซมถนนท่อระบายน้ า และ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า และส่ิงก่อสร้าง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ส่ิงก่อสร้างของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย ตามนโยบาย ท่อระบายน้ า สะดวกและปลอดภัย ใน

เส้นทางคมนาคม และ ผู้บริหาร หรือได้รับการร้องขอให้ด าเนินการ และส่ิง การใช้เส้นทางคมนาคม 

ส่ิงก่อสร้างของเทศบาล ซ่อมแซม ก่อสร้างของ และส่ิงก่อสร้างของ

สามารถใช้การได้ดี เทศบาลท่ีได้ เทศบาลสามารถใช้การ

รับการ ได้ดี

ซ่อมแซม

(๗๘) (๔๖) (๔๓) (๑๐) (๔)

รวม ๑๖๔ โครงการ  ๔๑,๒๗๔,๕๐๐  ๓๑,๔๑๘,๘๐๐  ๓๑,๖๗๐,๐๐๐  ๕,๖๓๕,๖๐๐  ๒,๓๐๐,๐๐๐ 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหาร ปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๑  การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

    ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๒ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แบบ ผ.๐๒
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๕ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้นหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี ๔ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๖ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี ๗ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๗ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๘ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองหอย หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑๐ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยจันทร์ หมู่ท่ี ๗ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๑๑ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ท่ี ๑๔ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๑๒ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลโคกตูม หมู่ท่ี ๒ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๑๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

กุฏิแม่ชี ชุมชนบ้นหนองถ้ า หมู่ท่ี ๗ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๑๔ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านดงจ าปา ๒  หมู่ท่ี ๒ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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๑๖ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านสระวัง  หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๗ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านสามพันตา  หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๘ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองแกเต่ือย  หมู่ท่ี ๔ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๙ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๒๐ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๒๑ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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๒๒ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ท่ี ๑๔ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลโคกตูม ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๒๓ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ หมู่ท่ี ๑ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๔ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณซอยดงจ าปา ๕ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

ต าบลนิคมสร้างตนเอง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๕ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๖ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด
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๒๗ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๘ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๙ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ท่ี ๗ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๓๐ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี ๘ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๓๑ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านศูนย์หน่ึงพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
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หลัก

ต าบลโคกตูมก าหนด

๓๒ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๓๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ หมู่ท่ี ๑ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๔ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าแทนของเดิม เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๓๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณซอยดงจ าปา ๕ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  . ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง แทนหอถังเดิมท่ีผุช ารุด เป้าหมาย

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๕ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าแทนของเดิม เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๓๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  . ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง แทนหอถังเดิมท่ีผุช ารุด เป้าหมาย

เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๖ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านท่าเด่ือน้อย หมู่ท่ี ๕ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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๓๗ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ท่ี ๑๑ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๘ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๐ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

(บริเวณกลุ่มบ้านนายสมหมาย บุญส่งศรี) หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๑ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๒ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ท่ี ๗ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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หลัก

๔๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี ๘ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๔ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านศูนย์หน่ึงพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๕ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๖ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าแทนของเดิม เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๓๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  . ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง แทนหอถังเดิมท่ีผุช ารุด เป้าหมาย

เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๗ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๘ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

(ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๔๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๕๐ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๑) ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๑ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๔) ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๒ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๔ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๓ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๔ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๕ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๖ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสระวัง ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๗ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านนิคมหมู่ท่ี ๖ สามัคคี ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๘ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๑) หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๕๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๔) หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๐ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๔ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๑ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๒ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๔ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๕ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านซอย ๕ (โรงเรียนบ้าน หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ห้วยส้ม)  หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๖ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๗ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสระวัง  ซอย ๑๐ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๘ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสระวัง  ซอย ๙ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

(๒๒) (๒๗) (๒๐)

รวม ๖๙ โครงการ ๙,๐๙๐,๐๐๐ ๑๐,๘๓๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐
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มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

๑. การสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

๑.๑ การสร้างง

ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑  ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ส านักปลัด

 ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายปรีชา คูหา (แยกถนนสายศาลา สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

แพร่) ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมุ่ท่ี ๙ เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร 

(มอก.ช้ัน ๓) ลอดถนน รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๔ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐  ๑,๑๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(บริเวณคอสะพานสายโท - สาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

จัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๘ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

36



ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 ๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐  ๒๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(บริเวณหลังท่อลอดถนน) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๖ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๙ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐  ๙๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ ต าบล เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

โคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐  ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แก้วตา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยเช่ือม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระหว่างถนน บ้านวังน้ าด า - ทางเข้า สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

อ่างเก็บน้ าห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้าน เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๗๒ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

นิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖ ต าบล ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

นิคมสร้างตนเอง พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๘ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐  ๒๔๗,๕๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ดงจ าปา ๑๐ ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี ๑ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๙ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐  ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยายพัน (แยกทางหลวงสายโคกตูม - สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

พระพุทธบาท) ชุมชนบ้านหนอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

แฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนแยก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เขาทรายอ่อน ชุมชนบ้านนิคม ๓ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๙ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านน้ าซับ หมู่ท่ี ๕ ความสะดวกปลอดภัย เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม ในการใช้เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต่ า ๒ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐  ๑,๓๙๓,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ท่ี ๙ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐  ๒๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยดงจ าปา ๖ (ซอยม้ง) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ ต าบลนิคม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

สร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๔๗๒,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยพิเศษ (ระหว่างสายจัตวา - สาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ทหาร) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ท่ี เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

๙  ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทาง ค.ส.ล.กว้าง  ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระบายน้ า ซอยดงจ าปา ๔ ชุมชน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

บ้านดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ ต าบล เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวทางรวมฝาบ่อพักไม่น้อย เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

นิคมสร้างตนเอง กว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.

ช้ัน ๓) และบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า

๑๙๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๖ ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดงจ าปา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

๑๒ ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ หมู่ท่ี ๑ สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๓๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๗ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๑,๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ท่าเด่ือใหญ่ (จากสะพานหน้าวัด - เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑.๓๔๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ทางแยกหน้าท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน) ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี ๔ พ้ืนท่ี พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓)

พร้อมบ่อพัก ความยาว ๓๓๕ เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๘ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์  ๑,๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

๑ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชน เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

บ้านคีรีวงก์ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๑๙ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

๖ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชน เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

บ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๐ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์  ๑,๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๗ สะดวกปลอดภัยในการใช้ ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๑ ขยายไหล่ทางซอย ๑ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๒ ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรัวบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตรี - สายเอก) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๓ ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๔ ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๕ ขยายไหล่ทางซอย ๓ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๖ ขยายไหล่ทางซอย ๓ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

พัฒนา หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๗ ขยายไหล่ทางซอย ๘ (ระหว่างสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านสระวัง สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๘ ขยายไหล่ทางซอยพิเศษ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๒๙ ขยายไหล่ทาง ถนนสายบ้านซับราง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นท้ัง ๒  ๔๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ท่ี ๙ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๐ ขุดลอกคลองน้ าซับ ชุมชนบ้าน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการ ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๒๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม อุปโภค - บริโภค และการ ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

เกษตรกรรม ลึกเฉล่ีย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

แห่ง ระยะทางประมาณ ๙๕๐ เมตร ราย

ละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

 ๓๑ ขุดลอกคลองห้วยขม้ิน ชุมชนบ้าน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

หนองถ้ า หมู่ท่ี ๗ การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๒ ขุดลอกคลองห้วยซับเสือแมบ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๑,๐๐ เมตร รายละเอียด
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ตัวช้ีวัด
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หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๓ ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓ การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๑,๐๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๔ ขุดลอกคลองห้วยวังน้ าด า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๔๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖ การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๕ ขุดลอกล าห้วยกระแทก เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้นท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี ๔ การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ทางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๖ ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก จ านวน ๑ แห่ง  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) ซุมชนบ้าน การอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกตูม และการเกษตรกรรม โคกตูมก าหนด เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

 ๓๗ ขุดลอกคลองห้วยจันทร์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกคลองส่งน้ า ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

(ระหว่างซอย ๒  - ซอย ๓) การอุปโภค - บริโภค ก้นคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ และการเกษตรกรรม ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ระยะ เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

ต าบลโคกตูม ทางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๓๘ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านซับเสือแมบ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกอ่างเก็บน้ า พ้ืนท่ี ๔,๙๐๐ ตาราง  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี การอุปโภค - บริโภค เมตร ลึกเฉล่ีย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

 ๓๙ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ขุดลอกอ่างเก็บน้ า พ้ืนท่ี ๓,๖๐๐ ตารางเมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ การอุปโภค - บริโภค ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร รายละเอียด ส าเร็จตาม การอุปโภค - บริโภค

43



ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)
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ต าบลนิคมสร้างตนเอง และการเกษตรกรรม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด เป้าหมาย และการเกษตรกรรม

 ๔๐ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๑๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. บริเวณซอย ๑ (ระหว่าง ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ อุทกภัย (มอก.ช้ัน๓) ยาว ๔๗๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

หมุ่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๑ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๒๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.บริเวณซอย ๒ (ระหว่าง ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ อุทกภัย (มอก.ช้ัน๓) ยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

 หมูท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๒ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.บริเวณซอย ๓ (ระหว่าง ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ อุทกภัย  (มอก.ช้ัน๓) ยาว ๕๕๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

หมูท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๓ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บริเวณซอยศูนย์ ชุมชนบ้านห้วยบง ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๐๘ เมตร (มอก. ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม อุทกภัย ช้ัน๓) ยาว ๑,๒๐๐เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๔ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๑๐ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๒๖๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๕ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๔๑๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี ๔ อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๖ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี ๔ อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๔๗ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๓๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๔  (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี ๔ อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๖๕๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๘ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนสายบ้านนิคม ๔ (ท่างเข้ารง.กสย.) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓  อุทกภัย ยาว ๓๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๙ ชุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๔๙๘,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

สายจัตวา (ระหว่างซอยพิเศษ - ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านหนองหอย อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๖๑๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๕๐ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๖๐๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๕๑ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือให้สามารถระบายน้ า ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

สายจัตวา (ระหว่างซอยพิเศษ - สาย ได้ดี ป้องกันการเกิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน๓) ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย 

เหมืองแร่) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี อุทกภัย ความยาวรวมไม่น้อยว่า ๖๐๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย

หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๕๒ ซ่อมแซมถนนคอสะพานซอย ๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนคอสะพานท้ัง ๒ ข้าง ซ่ึงช ารุด  ๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทรุดตัวเป็นโพรง รายละเอียดตามแบบแปลน ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ เส้นทางคมนาคม ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ต าบลโคกตูม

 ๕๓ ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยมะค่าห้าขา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๒๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ท่ี ๗ เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๕๔ ซ่อมแซมถนนสายคันคลองบ่อ ๔ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า และส่ิงก่อสร้างของ  ๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ท่ี ๙ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือได้รับการร้องขอให้ด าเนินการซ่อมแซ่ม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

 ๕๕ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย ๑๐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่นกว้าง ๔.๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายโท - คันอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม โคกตูมก าหนด

 ๕๖ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย ๗ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา - คันอ่างเก็บน้ า) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านสระวัง หมุ่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

โคกตูมก าหนด

 ๕๗ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยเช่ือมระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย ๓ - ซอย ๔ ชุมชนบ้านคีรีวงก์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตุม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

โคกตูมก าหนด

 ๕๘ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยแยกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐  ๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนบ้านท่าเด่ือ - ฝายชะลอน้ า สะดวกปลอดภัยในการใช้ ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี ๔ เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง โคกตูมก าหนด

46



ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)
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 ๕๙ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยแยกจากถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านซับราง (เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี ๖ กับ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๙) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง โคกตูมก าหนด

๖๐ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย ๑๐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมสร้างถนน พ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้นห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

โคกตูมก าหนด

๖๑ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจ าปา ๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ซ่ึงช ารุดเสียหายออกเป็นช่วงๆ ๔๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ท่ี ๑๑ สะดวกปลอดภัยในการใช้ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ีรายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๒ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. ซ่ึงช ารุดเสียหายออก ๑,๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ห้วยส้ม(ระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗) สะดวกปลอดภัยในการใช้ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และท าการ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม ก่อสร้างก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

๖๓ ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านหนองถ้ า - วังน้ าด า สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี ๖,๗ เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม
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ต าบลนิคมสร้างตนเอง ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๔ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า และส่ิงก่อสร้างของ ๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ท่อลอดถนน) ถนนสายเหมืองแร่ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือได้รับการร้องขอให้ด าเนินการซ่อมแซ่ม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

๖๕ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ

คอนกรีต บริเวณซอยดงจ าปา ๗ สะดวกปลอดภัยในการใช้ โดยท าการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

(ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลนิคมสร้างตนเอง พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกกว่า ๑,๖๐๐

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๖ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต บริเวณสายเหมืองแร่ สะดวกปลอดภัยในการใช้ โดยท าการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

(สายจัตวา - สายทหาร) เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ท่ี ๙ พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกกว่า ๓,๐๐๐

ต าบลโคกตูม ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

๖๗ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต ถนนสายบ้านนิคม ๔ สะดวกปลอดภัยในการใช้ ช่วงท่ี ๑ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

(ทางเข้า รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา เส้นทางคมนาคม หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงท่ี ๒ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๓ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ

พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๒ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

๖๘ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณซอยปาปี เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ชุมชนบ้านหมู่บ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ท่ี ๘ บริเวณชุมชน ๐.๖๐ เมตร (มอก.ช้ัน ๓) พร้อมบ่อพักยาว ๑๔๐ ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูมก าหนด
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๖๙ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่า ๔๑,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

(สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ช้ัน ๓) ยาว ๑๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม จ านวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๗๐ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่า ๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

(สายเอกฝ่ังขวา) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ช้ัน ๓) ยาว ๑๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม จ านวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๗๑ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนน เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่า ๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บริเวณซอยนิคม ๔ ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ช้ัน ๓) ยาว ๙ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า

หมู่ท่ี ๓ ต าบลนิคมสร้างตนเอง จ านวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๗๒ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนน เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่า ๔๓,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บริเวณซอยปาปี ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร(มอก.ช้ัน ๓) ยาว ๑๑ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทุกภัย และน้ า

หมู่ท่ี ๘ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

 ๗๓ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๒,๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต ซอย ๓ (ระหว่างสายเอก - สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทับผิวทางเดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ท่ี ๑๐ เส้นทางคมนาคม ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า

๗,๒๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

๑.๐๐ เมตร (มอก.ช้ัน ๓) จ านวน ๑ จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

๗๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่า ๔,๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนสายโคกตูม - พระพุทธบาท สะดวกปลอดภัยในการใช้ ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก. ๑๒๘ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข เส้นทางคมนาคม  และ คุณภาพช้ัน ๓) จ านวน ๕๗๙ เส้นพร้อม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

๓๐๑๗ หมู่ท่ี ๒ ต าบลโคกตูม น้ าไม่ท่วมขังบริเวณบ้าน บ่อพัก จ านวน ๔๓ บ่อ ความยาว ๖๒๒

เรือนของประชาชน เมตร และท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง

๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘ คุณภาพช้ัน ๓)

จ านวน ๒ จุด ยาวจุดละ ๒๖ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗๕ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายและปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๑,๕๐๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดปราสาท สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

นิมิต ชุมชนบ้านโคกตูม ๓ หมู่ท่ี ๒ เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตม หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า

๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทางเข้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วัดสายตรี ชุมชนบ้านสามพันตา สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือ พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗๗ ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ๖๑,๖๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางสนุ่น ดีเอม ซุมชนบ้านหนองหอย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗๘ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรุ่งเรือง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๕๐  ๓๓๖,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกจากถนนสายวัดถ้ าม่วง) ชุมชน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

บ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๗๙ ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบเขาหนอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๓๙๖,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยาง ชุมชนบ้านหนองแฝกเล่ือม สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

 ๘๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเข้าบ่อขยะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐  ๑๔๔,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนอง สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

แฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูม

ก าหนด

 ๘๑ ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน ความสะดวกปลอดภัย ท้ัง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ ต าบล ในการใช้เส้นทางคมนาคม ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

โคกตูม แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูม

ก าหนด

๘๒ ขยายไหล่ทาง ซอย ๓ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน ความสะดวกปลอดภัย ท้ัง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ ต าบล ในการใช้เส้นทางคมนาคม ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

โคกตูม แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๓ ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอยดงจ าปา  ๑๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง  ๔.๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ดงจ าปา ๑ หมู่ท่ี ๑ ต าบลนิคมสร้าง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๘๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านท่าเด่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๑,๒๔๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม  สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี  ๔  เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  ๒,๐๘๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๕ ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยบ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง  ๔.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พ.อ.โอภาส  เกตุรัตน์  สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี ๔  เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเหมือนพลอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖ เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  ๒๖๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๗ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพรทิพย์ปาร์ค เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (แยกทางหลวง สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖  เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

สามัคคี หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๘ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๕๘๙,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านท่าเด่ือน้อย ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๘๙ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒,๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต  ถนนด้านล่างอ่างเก็บน้ าห้วย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซับเหล็ก  (ระหว่างทางเข้าอ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ห้วยซับเหล็ก - เขาตะกร้าทอง) แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐

หมู่ท่ี ๖,๗  ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่ากล้วย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  ๗ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองถ้ า - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง  ๔.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองขาม (บริเวณคอสะพาน) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  ๗ เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายตรี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง  ๖.๐๐ ๑,๔๓๒,๘๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (ระหว่างถนน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายเหมืองแร่ - ซอยศูนย์) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๘ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี ๗ ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ต าบลนิคมสร้างตนเอง พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านราเมศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  ๗ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตรงข้าม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๒๖๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ (แยกจาก สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาวรวม ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ถนนทางเข้าสนามกอล์ฟธงชัย) ต่อจาก เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหมู่ ๘ ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

สามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลนิคมสร้างตนเอง พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระบายน้ า ซอยสามัคคี ชุมชนบ้านหมู่ ๘  สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม และระบาย หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๔ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

น้ าไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร

(มอก.ช้ัน ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาว  

ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายปรีชา คูหา ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ท่ี ๙ ต าบลนิคม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

สร้างตนเอง ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๗ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดสายตรี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) เช่ือมระหว่าง สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซอย ๒ - ซอย ๓  ชุมชนบ้านสามพันตา เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๙๘ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  ๕ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมท่ีช ารุดเสียหายออก ๑,๕๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายเอก) สะดวกปลอดภัยในการใช้ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านน้ าซับ หมู่ท่ี ๕ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๙๙ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๔๘๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต ซอย ๗ (ระหว่างสายตรี - สะดวกปลอดภัยในการใช้ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี  ๖ เส้นทางคมนาคม เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๐ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย  ๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมท่ีช ารุดเสียหายออก ๑,๖๓๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๑ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒,๖๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายจัตวา สะดวกปลอดภัยในการใช้ ผิวทางกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

(ระหว่างซอยศูนย์ - สายเหมืองแร่) เส้นทางคมนาคม เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี ๘,๙ต าบลโคกตูม แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต่ า ๒ ต่อจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหนองหอย สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ

พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๓ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมท่ีช ารุดเสียหายออก ๑,๑๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

น้ าห้วยส้ม (ระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗) สะดวกปลอดภัยในการใช้ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ เส้นทางคมนาคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๙  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ๑,๑๕๒,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร  ต่อจากเดิม สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕  เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๕ ขยายไหล่ทางซอย ๘ (ระหว่างสายโท - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นท้ัง ๒ ข้าง ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ สะดวกปลอดภัยในการใช้ กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๖ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๓๖๕,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย ๔ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร  ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย  หมู่ท่ี  ๔ (มอก.ช้ัน  ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม ๖๕๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๗ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร  ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย  หมู่ท่ี  ๔ (มอก.ช้ัน  ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม ๓๘๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๘ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา (ระหว่างซอยพิเศษ - สาย บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร  ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

เหมืองแร่ ชุมชนบ้านหนองหอย หมุ่ท่ี ๙ (มอก.ช้ัน  ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม

ต าบลโคกตูม ๒๕๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๐๙ ติดต้ังการ์ดเรล บริเวณคอสะพาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ติดต้ังการ์ดเรล  ท้ัง 2 ข้าง ความยาว ๓๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ห้วยขม้ิน ถนนสายโท ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ รวม 200 เมตร รายละเอียด ตามแบบ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

๑๑๐ ซ่อมสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายโท เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,400 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 400 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,400

ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๑ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๔๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายตรี - สายโท) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูม 700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๒ ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๔๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายตรี - สายโท) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สามพันตา หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม ๑๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายบุญส่ง  วงดอน (แยกจาก สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 222 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซอย 2 ระหว่างสายตรี - สายโท) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 888 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ท่ี 3 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

ต าบลโคกตูม สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง 3.50 ๔๙๘,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยายมนตรี หล้าถลา (แยกจาก สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 256 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายตรี ระหว่างซอย 1 - ซอย 2) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 8๙๖ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ท่ี 3 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

ต าบลโคกตูม สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 3.00 ๑๕๖,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายสมหมาย จ าปาดิบ (แยกจาก สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 95 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายโท ระหว่างซอย 2 - ซอย 3) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  285 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ท่ี 3 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

ต าบลโคกตูม สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๖ ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๓๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๒ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หนองแกเต่ือย หมู่ท่ี 4  เส้นทางคมนาคม 1,6๓0 เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๗ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๓๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,986 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี 4 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๓31 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,986

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๘ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๙๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านน้ าซับ หมู่ท่ี 5 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 500 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,000
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๑๙ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๙๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายตรี - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  3,000 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 6 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 500 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,000

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนซอย 4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 200 เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยจันทร์  หมู่ท่ี 7 เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๑ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนสายโท (ระหว่างซอยพิเศษ - บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

สะพานห้วยซับเหล็ก) ชุมชนบ้าน (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม 830 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๒ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศูนย์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,400 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี 8 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 400 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,400

ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง

ข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๓ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ระหว่างสายจัตวา- สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,400 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 8  ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 400 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,400

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๔ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๘๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายจัตวา (ระหว่าง สะดวกปลอดภัยในการใช้  ผิวทางกว้าง 7.50เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซอยศูนย์ - สายเหมืองแร่ ) ชุมชน เส้นทางคมนาคม ยาว 800 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

บ้านหนองหอย หมู่ท่ี 9  หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ต าบลโคกตูม ไม่น้อยกว่า 6,o๐๐ ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๕ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๘๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต สายเหมืองแร่ (ระหว่าง สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน เส้นทางคมนาคม เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา ๐.๐๕ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หนองหอย หมู่ท่ี 9  ต าบลโคกตูม เมตร หรือพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ไม่น้อยกว่า 6,0๐๐ ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๖ ขยายไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๒๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเอก  - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ท่ี ๑๐ เส้นทางคมนาคม  1,050  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๗ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๔๙๘,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย ๓ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ท่ี ๑๐ (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูม 1,030 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๘ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอย 1 (ระหว่างสายเอก - สายตรี) บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ชุมชนบ้านโคกตูม ๑ หมู่ท่ี ๒ (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูม 260 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๒๙ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยพิเศษ (บ้านนายทองหล่อ) ชุมชน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยาว   200  เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

บ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่ท่ี  11 เส้นทางคมนาคม หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.  เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร 

ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าสัก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3333 สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 264 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ระหว่างสายโท - สายจัตวา) เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,056 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

62



ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ชุมชนบ้านศูนย์หน่ึงพัฒนา  ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

 หมู่ท่ี 12 ต าบลโคกตูม สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๑ ขยายไหล่ทาง ซอย 1 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายโท - สายจัตวา) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านศูนย์หน่ึงพัฒนา เส้นทางคมนาคม 1,950 เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 12 ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๒ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๐๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระหว่างสายตรี - สายโท สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,800 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 300 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,800

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๓ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เก็บน้ าห้วยส้ม (ระหว่างซอย ๖ - สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,466 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซอย ๗) ชุมชนบ้านซอย ๕ เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 411 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,466

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เก็บน้ าห้วยส้ม ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๕00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ท่ี 14 เส้นทางคมนาคม หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐00 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนรอบอ่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ลงลูกรังเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๑๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เก็บน้ าห้วยส้ม ชุมชนบ้านห้วยเสาร์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยา ว  800  เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

พัฒนา หมู่ท่ี ๑4 ต าบลโคกตูม เส้นทางคมนาคม หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียด เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล

โคกตูมก าหนด

๑๓๖ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดคลองส่งน้ า เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดคลอง ๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ด้านประตูเหนืออ่างเก็บน้ าห้วยส้ม บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี 15  (มอก ช้ัน 3) จ านวน 15  ท่อน เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ต าบลโคกตูม  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๗ ขยายไหล่ทาง ซอย 1 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๓๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี 16 เส้นทางคมนาคม  1,800  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๘ ขยายไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๓๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี 16 เส้นทางคมนาคม  1,600  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๓๙ ขยายไหล่ทาง ซอย 3 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๓๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี 16 เส้นทางคมนาคม  1,500  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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๑๔๐ ขยายไหล่ทาง ซอย 4 (ระหว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ท้ัง ๒ ๒๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช้ ข้าง กว้างข้างละ 1.๐0 เมตร ยาว ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี 16 เส้นทางคมนาคม  1,300  เมตร รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๑ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑,๕๑๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหมู่บ้านวรดา 1 ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ช่วงท่ี 1 ผิวทาง ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

นิคม 1 พัฒนา หมู่ท่ี 3 เส้นทางคมนาคม กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงท่ี 2 ผิวทางกว้าง 

๕.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร 

ช่วงท่ี ๓ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ - ๗.๑๐ เมตร 

ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงท่ี ๔ 

ผิวทางกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๖ เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 

๕,๐๕๑  ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๒ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ข้างทาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ๔๙๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนสายบ้านนิคม 4 (ทางเข้า สะดวกปลอดภัยในการใช้ ศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ช้ัน 3)  ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา เส้นทางคมนาคม พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 195 เมตร  เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

หมู่ท่ี 3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าเด่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ เส้นทางคมนาคม พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 4 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พ.อ. โอภาส เกตุรัตน์ (แยกจากถนน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน
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ค.ส.ล.เดิม) ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ เส้นทางคมนาคม พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 4 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพรทิพย์ปาร์ค เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต่อจากถนน  ค.ส.ล.เดิม (แยกทางหลวง สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว  200  เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมายเลข 3017)  ชุมชนบ้านนิคม เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ ๖ สามัคคี หมู่ 6  800  ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๖ ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๓๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอยวังน้ าด า - ทางเข้าอ่างเก็บน้ า บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 (มอก.ช้ัน ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

สามัคคี หมู่ 6 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ๒๓๐  เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๗ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน ๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บริเวณถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ าห้วย บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 (มอก ช้ัน 3) จ านวน 2 แถว แถวละ เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

สามัคคี หมู่ท่ี 6 ต าบลนิคม  12  ท่อน รายละเอียดตามแบบ

สร้างตนเอง แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๔๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 2 ข้างทาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ถนนสายบ้านหนองถ้ า - บริเวณชุมชน กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

บ้านหนองขาม ชุมชนบ้านหนองถ้ า ความยาวรวม 310 เมตร รายละเอียด เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

หมู่ท่ี  7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูม

ก าหนด

๑๔๙ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ริมถนนสาย เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ๘๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บ้านหนองถ้ า - วังน้ าด า (บริเวณ บริเวณชุมชน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ช้ัน 3)  ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

ตลาดหนองถ้ า - หน้าโรงเรียนบ้าน  พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 365 เมตร   เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน
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บ้านหนองถ้ า) ชุมชนบ้านหนองถ้ า  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

หมู่ท่ี ๗ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๐ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ริมถนนสาย เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ริมถนน ๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

บ้านหนองถ้ า - วังน้ าด า บริเวณชุมชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ส าเร็จตาม ไม่เกิดอุทกภัย และน้ า

(บริเวณหน้าบ้านจิตรามิวสิค)  (มอก ช้ัน 3) จ านวน 2 แถว แถวละ เป้าหมาย ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน

ชุมชนบ้านหนองถ้ า  หมู่ท่ี 7  10  ท่อน รายละเอียดตามแบบ

ต าบลนิคมสร้างตนเอง แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๑ ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยแยกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหมู่บ้านราเมศ - ไปบ้านจ่าวิทย์ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 200 เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  7 เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800 เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๒ ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแยกจากถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวทางกว้าง ๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเขาจีนแล - บ้านหนองขาม สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยาว 200  เมตร ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี  7 เส้นทางคมนาคม หนาเฉล่ีย ๐.2๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณถนนสาย เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.40 ๑,๓๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองขาม ชุมชนบ้านหนองขาม บริเวณชุมชน เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 436 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

 หมู่ท่ี 7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๔ ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยบุปผา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 3.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(แยกทางหลวงหมายเลข 3017)  สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 96  เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 8 สามัคคี เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 288  เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี  8  ต าบลนิคมสร้างตนเอง ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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๑๕๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 6.๐๐ ๒๓๗,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซับเสือแมบ (บริเวณคอสะพาน) สะดวกปลอดภัยในการใช้ เมตร ยาว 66  เมตร หนา ๐.๑๕ ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ชุมชนบ้านซับเสือแมบ เส้นทางคมนาคม เมตร หรือพ้ืนท่ีค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี 10 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 396 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง

กว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูม

ก าหนด

๑๕๖ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเข้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๑,๑๘๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านซับเสือแมบ  ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,800 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

ซับเสือแมบ หมู่ท่ี 10 เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว 300 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  1,800

ตรางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ

1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพ่ือปรับปรุงทัศภูมิทัศน์ใน ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ๖๗๙,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีสภาพแวดล้อม กองช่าง

เทศบาลต าบลโคกตูม ชุมชนและประชาชนมี ในพ้ืนท่ีต าบลโคกตูม ส าเร็จตาม ท่ีดีข้ึน เป็นเมืองน่าอยู่ 

สถานท่ีพักผ่อน เป้าหมาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี

๑๕๘ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจ าปา 8 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  760 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี 11 ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 4.๐๐ เมตร

ยาว  190  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  760 

ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม
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สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕๙ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจ าปา 7 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ท าการร้ือผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซ่ึงช ารุด ๔๙๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยในการใช้ เสียหายออก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  760 ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ท่ี 11 ต าบลนิคมสร้างตนเอง เส้นทางคมนาคม ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 4.๐๐ เมตร

ยาว  190  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  760 

ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม

สภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๖๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๘๓๕,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านท่าเด่ือ - ถึงฝาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร หนา ส าเร็จตาม สะดวกและปลอดภัยใน

น้ าล้น ชุมชนบ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ เส้นทางคมนาคมและระบาย ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า เป้าหมาย การใช้เส้นทางคมนาคม 

หมู่ท่ี ๔ ต าบลนิคมสร้างตนเอง น้ าไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน ๑,๓๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง

ตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๖๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการซ่อม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือซ่อมแซมถนน  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แซมถนนสายต่างๆ ท่ีช ารุดเสียหาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ สายต่างๆ ในเขตเทศบาลท่ีช ารุด ท่ีได้รับการ สะดวกและปลอดภัย

และใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคม เสียหาย ให้สามารถสัญจรไปมาได้ ซ่อมแซมและ ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ โดยสะดวกและปลอดภัย และจัดซ้ือ จ านวนวัสดุท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

ในการอุปโภค - บริโภค วัสดุสนับสนุนกิจการประปาหมู่บ้าน สนับสนุน อุปโภค - บริโภค 

ให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค - กิจการประปา

บริโภค หมู่บ้าน

๑๖๒ จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม สะดวกปลอดภัยในการ ภายในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม ไฟฟ้า ปลอดภัยในการสัญจร
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สัญจรไปมาในเวลากลางคืน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ท่ีจัดซ้ือ ไปมาในเวลากลางคืน

๑๖๓ จัดท าป้ายจราจรและป้ายบอกสถานท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีความ จัดท าป้ายจราจร เช่น ป้ายก าหนด  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ด าเนินการ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ติดต้ังตามถนนสายต่างๆ ในเขต ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน น้ าหนักบรรทุก ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ส าเร็จตาม ในการใช้รถใช้ถนน และ

เทศบาลต าบลโคกตูม และทราบสถานท่ีต่างๆ ป้ายแนะน าฯลฯ และป้ายบอกสถานท่ี เป้าหมาย ทราบสถานท่ีต่างๆ

ติดต้ังตามถนนสายต่าง ๆ จ านวน 

๑๐๐ ชุด รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๑๖๔ ซ่อมแซมถนนท่อระบายน้ า และ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า และส่ิงก่อสร้าง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ส่ิงก่อสร้างของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย สะดวกปลอดภัยในการใช้ ของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย ตามนโยบาย ท่อระบายน้ า สะดวกและปลอดภัย ใน

เส้นทางคมนาคม และ ผู้บริหาร หรือได้รับการร้องขอให้ด าเนินการ และส่ิง การใช้เส้นทางคมนาคม 

ส่ิงก่อสร้างของเทศบาล ซ่อมแซม ก่อสร้างของ และส่ิงก่อสร้างของ

สามารถใช้การได้ดี เทศบาลท่ีได้ เทศบาลสามารถใช้การ

รับการ ได้ดี

ซ่อมแซม

(๗๘) (๔๖) (๔๓) (๑๐) (๔)

รวม ๑๖๔ โครงการ  ๔๐,๓๐๔,๕๐๐  ๓๑,๔๑๘,๘๐๐  ๓๑,๖๗๐,๐๐๐  ๕,๖๓๕,๖๐๐  ๒,๓๐๐,๐๐๐ 

แบบ ผ.๐๒70



ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหาร ปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๑  การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

    ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๒ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๔ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

โคกตูมก าหนด

๕ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้นหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี ๔ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๖ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี ๗ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๗ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๘ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองหอย หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๑๐ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยจันทร์ หมู่ท่ี ๗ ต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๑๑ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชน เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

บ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ท่ี ๑๔ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๑๒ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลโคกตูม หมู่ท่ี ๒ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๑๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าขนาดความจุ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

กุฏิแม่ชี ชุมชนบ้นหนองถ้ า หมู่ท่ี ๗ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๑ แห่ง ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล เป้าหมาย

โคกตูมก าหนด

๑๔ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๕ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านดงจ าปา ๒  หมู่ท่ี ๒ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๖ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านสระวัง  หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๗ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านสามพันตา  หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย
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แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๘ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองแกเต่ือย  หมู่ท่ี ๔ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๑๙ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๒๐ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๒๑ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๒๒ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ท่ี ๑๔ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว(ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค

ต าบลโคกตูม ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๒๓ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ หมู่ท่ี ๑ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด
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๒๔ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณซอยดงจ าปา ๕ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

ต าบลนิคมสร้างตนเอง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๕ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๖ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๗ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๘ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๒๙ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ท่ี ๗ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๓๐ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี ๘ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๓๑ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านศูนย์หน่ึงพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๓๒ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๓๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ หมู่ท่ี ๑ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๔ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าแทนของเดิม เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๓๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณซอยดงจ าปา ๕ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  . ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ชุมชนบ้านดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง แทนหอถังเดิมท่ีผุช ารุด เป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ต าบลนิคมสร้างตนเอง เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๕ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าแทนของเดิม เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๓๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  . ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง แทนหอถังเดิมท่ีผุช ารุด เป้าหมาย

เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๖ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านท่าเด่ือน้อย หมู่ท่ี ๕ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๗ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ท่ี ๑๑ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๘ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๓๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๐ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

(บริเวณกลุ่มบ้านนายสมหมาย บุญส่งศรี) หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ต าบลโคกตูม แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๑ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี ๖ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๒ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ท่ี ๗ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี ๘ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๔ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านศูนย์หน่ึงพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๕ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๖ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าแทนของเดิม เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๓๔๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ท่ี ๑๕ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  . ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง แทนหอถังเดิมท่ีผุช ารุด เป้าหมาย

เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๔๗ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ท่ี ๑๖ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๔๘ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน ๑ บ่อ ๓๖๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม การอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

(ก้นบ่อ ๔ น้ิว ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๔๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร  ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ในการอุปโภค - บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ เป้าหมาย

แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๕๐ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๑) ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๑ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๔) ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๒ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๔ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๓ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๔ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๕ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๖ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสระวัง ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๗ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๑ บ่อ ๓๗๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านนิคมหมู่ท่ี ๖ สามัคคี ในการอุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ น้ิว ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง (ก้นบ่อ ๔ น้ิว) ความลึก ๑๕๐ เมตร เป้าหมาย

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ต าบลโคกตูมก าหนด

๕๘ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๑) หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๕๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๔) หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๐ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเต่ือย หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๔ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๑ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๘ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๒ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๙ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๓ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๔ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
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ตัวช้ีวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเล่ือม หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๕ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณ เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ชุมชนบ้านซอย ๕ (โรงเรียนบ้าน หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

ห้วยส้ม)  หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๖ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๗ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสระวัง  ซอย ๑๐ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๘ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านสระวัง  ซอย ๙ หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๑๕ ต าบลโคกตูม ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

๖๙ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าท าระบบประปา ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด ๔๒๐,๐๐๐ ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ส าเร็จตาม อุปโภค - บริโภค 

หมู่ท่ี ๖ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการอุปโภค – บริโภค จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม เป้าหมาย

แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด

(๒๒) (๒๗) (๒๐)

รวม ๖๙ โครงการ ๙,๐๙๐,๐๐๐ ๑๐,๘๓๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย่ังยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว ๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ๑. การด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริม  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ ๑. การด าเนินโครงการเพ่ือ ส านักปลัด

ทุ่งทานตะวัน ประจ าปี 2564 เชิงเกษตรให้มีศักยภาพพร้อม การท่องเท่ียว ส าเร็จลุล่วงสัมฤทธ์ิ ๑. จ านวนของ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส าเร็จ

ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ผลเกิดความคุ้มค่า จ านวน ๑ การด าเนิน ลุล่วงสัมฤทธ์ิผล เกิดความ

๒. เพ่ือเป็นการกระตุ้นการ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็น โครงการเพ่ือ คุ้มค่า อันเป็นการส่งเสริมให้

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ก่อให้เกิด การส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวให้เป็น ส่งเสริมการ แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จัก

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า ท่ีรู้จักและเป็นท่ีนิยม ท่องเท่ียวฯ และนิยม

เกษตรในชุมชน ๒. นักท่องเท่ียว นักทัศนาจร ๒. จ านวนของ ๒.มีนักท่องเท่ียวและนัก

๓. เพ่ือบ ารุงและส่งเสริม ราษฎรผู้ท ามาหากิน นักลงทุนและ นักท่องเท่ียว ทัศนาจรเดินทางมาเยือน

การท ามาหากินของราษฎร ภาคเอกชน มีความพึงพอใจไม่น้อย และนักทัศนาจร และแหล่งท่องเท่ียวในเขต

๔. เพ่ือการพาณิชย์และการ กว่าร้อยละ ๘๐ แสดงให้เห็นถึง ๓. จ านวน และ เทศบาลต าบลโคกตูม จ านวน

ส่งเสริมการลงทุน คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวและ รายได้ของ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน

๕. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ราษฎรผู้ท ามา ๓. นักท่องเท่ียว นักทัศนาจร

ราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน ๓. ราษฎรผู้ท ามาหากิน รวมจ านวน หากิน ร่วมขาย ราษฎรผู้ท ามาหากิน นักลง

ไม่น้อยกว่า ๓๐ รายมีรายได้จากการ สินค้าฯ ทุนและภาคเอกชนมีความ

การขายสินค้าและบริการด้านการ ๔. จ านวนของ พึงพอใจ ในคุณภาพของ

ท่องเท่ียว รวมจ านวนไม่น้อยกว่า นักลงทุนและ แหล่งท่องเท่ียวและอุตสาห-

๒๔๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา ภาคเอกชน กรรมการท่องเท่ียว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย               

 (ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.๐๒
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย               

 (ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

การจัดงาน ร่วมขายสินค้าฯ ๔. ราษฎรผู้ท ามาหากิน มี

๔. นักลงทุนและภาคเอกชน ๕. จ านวนของ รายได้จากการขายสินค้า

รวมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย มี ราษฎร ผู้ร่วม และบริการด้านการท่องเท่ียว

รายได้จากการขายสินค้าและ เป็นคณะ รวมจ านวนไม่น้อยกว่า

บริการด้านการท่องเท่ียว รวม กรรมการฯ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะ

จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔๐,๐๐๐ บาท ๖. จ านวนของ เวลาการจัดงาน (๗๒๐,๐๐๐

ตลอดระยะเวลาการจัดงาน นักลงทุนและ บาท/เดือน)

๕.ราษฎร ผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ภาคเอกชน ๕. นักลงทุนและภาคเอกชน

บริหารจัดการและด าเนินโครงการ ผู้ร่วมเป็น มีรายได้จากการขายสินค้า

รวมจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน คิด คณะกรรมการ และบริการด้านการท่องเท่ียว

เป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนคณะ เชิงคุณภาพ รวมจ านวนไม่น้อยกว่า

กรรมการภาคส่วนราษฎร อันเป็น ๑. ร้อยละของ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ความพึงพอใจ เวลาการจัดงาน (๗๘๐,๐๐๐

ราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน ของนักท่องเท่ียว บาท/เดือน)

๖. นักลงทุนและภาคเอกชน ผู้ร่วม และนักทัศนาจร ๖. มีราษฎรผู้ท ามาหากิน

เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการ ๒. ร้อยละของ นักลงทุนและภาคเอกชน 

และด าเนินงานโครงการฯ รวม ความพึงพอใจ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน คิดเป็น ของราษฎร บริหารจัดการและด าเนินงาน

ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนกรรมการ ผู้ท ามาหากิน โครงการฯ เป็นการส่งเสริม

ภาคส่วนนักลงทุนและภาคเอกชน ๓.ร้อยละของ การมีส่วนร่วมของราษฎรใน

อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ การพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน

ของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน (๑) (๑) (๑) ของนักลงทุน ไม่น้อยกว่า ๖ คน

รวม ๑ โครงการ  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ 
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย               

 (ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย่ังยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    ๓.๒ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการอบรมอาชีพระยะส้ัน  - เพ่ือเป็นการเสริมรายได้ให้  - จัดการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

แก่ประชุมชนในเขตเทศบาล กับประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรม มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน

 ๒ โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน  - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสินค้า OTOP  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ จ านวนสินค้า  - ประชาชนมีรายได้ กองการศึกษา

ผลิตภัณฑ์ OTOP น าวัตถุดิบในท้องถ่ินมาแปรรูป ภายในเขตเทศบาล ท่ีได้รับการ เพ่ิมมากข้ึน

สร้างมูลค่าเพ่ิม สนับสนุน

 ๓ จัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก  - เพ่ือให้ประชาชนได้ซ้ือสินค้า  - จัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ราคาถูกและกระตุ้นเศรษฐกิจ เดือนละ ๑ คร้ัง ความพึงพอใจ ได้ซ้ือสินค้าในราคาถูกและ

ภายในชุมชน มีเงินหมุนเวียนในชุมชน

(๓) (๓) (๓) (๓) (๓)

รวม ๓  โครงการ  ๑๖๐,๐๐๐  ๑๖๐,๐๐๐  ๑๖๐,๐๐๐  ๑๖๐,๐๐๐  ๑๖๐,๐๐๐ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย               

 (ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย               

 (ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย่ังยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    ๓.๓ แผนงานการเกษตร

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน  - เพ่ือให้เด็ก เยาวชนมีความรู้ จัดอบรม หรือส่งเข้าอบรมและศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า  - เยาวชนได้เรียนรู้ด้านการ กองการศึกษา

การเกษตรแก่เด็กและเยาวชน ด้านการเกษตรท่ีถูกต้องและ ดูงานให้แก่ เด็ก เยาวชน ในเขต ร่วมกิจกรรม เกษตรท่ีเหมาะสม

เหมาะสมสามารถแนะน า เทศบาลต าบลโคกตูม  - สามารถเผยแพร่ความรู้

ผู้ปกครองได้อย่างถูกหลัก ด้านการเกษตรสู่ครอบครัวได้

 ๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ส่งเกษตรกรเข้ารับการอบรม หรือ  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า เกษตรกรสามารถประกอบ กองการศึกษา

อาชีพเกษตรกร อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพ จัดอบรมและศึกษาดูงานให้ ร่วมกิจกรรม อาชีพการเกษตรท่ีถูกต้อง

ท่ีย่ังยืนและม่ันคง เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี เหมาะสม

(๒) (๒) (๒) (๒) (๒)

รวม ๒  โครงการ  ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย               

 (ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๔  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือเกิดความสวยงามเป็น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ี ส านักงานเทศบาลมีภูมิทัศน์ ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม ระเบียบ และเพ่ือการใช้ เทศบาลต าบลโคกตูม รายละเอียด ท่ีได้รับการ ท่ีสวยงามและใช้ประโยชน์

ประโยชน์ได้อย่างเต็มพ้ืนท่ี ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด ปรับปรุง ได้เต็มพ้ืนท่ี

ในบริเวณส านักงานเทศบาล

 ๒ โครงการถมดิน บริเวณส านักงาน เพ่ือถมดิน บริเวณส านักงาน ถมดิน บริเวณส านักงานเทศบาล  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนพ้ืนท่ี เทศบาลต าบลโคกตูม มีพ้ืนท่ี ส านักปลัด

เทศบาลต าบลโคกตูม เทศบาลต าบลโคกตูม ให้มี ต าบลโคกตูม รายละเอียดตามแบบ ท่ีได้รับการ ใช้งานเพ่ิมข้ึน

พ้ืนท่ีใช้งานเพ่ิมข้ึน แปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด ถมดิน

(๒) (๑) (๑)

รวม ๒ โครงการ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๔  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเยาวชนป้องกัน  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า เยาวชนมีความรู้และปฏิบัติ ส านักปลัด

เยาวชนป้องกันไฟป่าและ มีความรู้ในการควบคุมไฟป่า ไฟป่าและหมอกควันให้กับเยาวชน ร่วมอบรม ในการควบคุมไฟป่าเพ่ิมข้ึน

หมอกควัน สร้างแนวร่วมในการแก้ไข ในเขตเทศบาล

ไฟป่าในท้องถ่ิน

(๑) (๑) (๑) (๑) (๑)

รวม ๑ โครงการ  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ๔.๓ แผนงานการศึกษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์  - ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก  - จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนเยาวชน  - ทรัพยากรธรรมชาติและ กองการศึกษา

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีดีในการดูแลรักษาอนุรักษ์ และส่ิงแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวขน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ส่ิงแวดล้อมในชุมชนได้รับ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม การดูแลรักษาเพ่ิมข้ึน

                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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 ๒ โครงการแปรรูปขยะเพ่ิมมูลค่า  - เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียน  - จัดกิจกรรมแปรรูปขยะเพ่ิมมูลค่า  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ จ านวนคร้ัง  - นักเรียนมีจิตส านึกใน กองการศึกษา

รักษาส่ิงแวดล้อม เห็นความส าคัญของการ รักษาส่ิงแวดล้อมให้กับนักเรียน ในการจัด การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การน า สถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๑ คร้ัง กิจกรรม ในการแปรรูปขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยมาใช้ใหม่

 ๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกตูม เทศบาลต าบลโคกตูมเกิด เด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกตูม เด็กเล็กท่ีได้รับ เทศบาลต าบลโคกตูมมี

ความสวยงามเป็นระเบียบและ (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด) การปรับปรุง ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและใช้

ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี ประโยชน์ได้เต็มพ้ืนท่ี

 ๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพ่ือเกิดความสวยงามเป็น  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล  - โรงเรียนเทศบาล๑(ซอย๖) กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖) ระเบียบและเพ่ือการใช้ เทศบาล ๑ (ซอย ๖) ๑ (ซอย ๖) ท่ีได้ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ

ประโยชน์ได้อย่างเต็มพ้ืนท่ี (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด) รับการปรับปรุง ใช้ประโยชน์ได้เต็มพ้ืนท่ี

(๑) (๓) (๑) (๓) (๑)

รวม ๔ โครงการ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๒๐๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๒๐๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๔  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ๔.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการขยะทองค า เพ่ือให้ชุมชนและสถานศึกษา อบรมให้ความรู้และสนับสนุน  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ชุมชนและสถานศึกษาน าร่อง กอง สธ.

น าร่องสามารถคัดแยกขยะ การด าเนินงานคัดแยกขยะจาก โครงการ สามารถคัดแยกขยะและลด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒แบบ ผ.๐๒
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ต้นทางและลดปริมาณขยะท่ี ต้นทางให้กับชุมชนและสถานศึกษา ปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัด

ต้องน าไปก าจัด น าร่องในเขตเทศบาล

 ๒ โครงการ รณรงค์การลด คัดแยก เพ่ือสร้างจิตส านึกในการลด รณรงค์การลด คัดแยก และน าขยะ  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความตระหนักใน กอง สธ.

และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะ กลับมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน ในการรณรงค์ การลด คัดแยก และการน า

(วันส่ิงแวดล้อม) และสถานศึกษาในเขตเทศบาล ขยะกลับมาใช้ประโยชน์

 ๓ โครงการการจัดการขยะอันตราย เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ในการ ให้ความรู้และสนับสนุนในการ  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ จ านวน ชุมชนมีความรู้ในการคัดแยก กอง สธ.

คัดแยกขยะอันตรายเพ่ือส่ง จัดการขยะอันตรายในชุมชน ชุมชนท่ีเข้าร่วม ขยะอันตรายเพ่ือส่งรวบรวม

รวบรวมก าจัดได้อย่างถูกต้อง ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล โครงการ ก าจัดได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ตามหลักวิชาการ

 ๔ โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือด าเนินการจัดการขยะ ด าเนินการจัดการขยะสะสมในพ้ืนท่ี  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนคร้ัง เพ่ิมพ้ืนท่ีในการท้ิงขยะใน กอง สธ.

ปลายทาง สะสมในพ้ืนท่ีท้ิงขยะเทศบาล ท้ิงขยะเทศบาลจ านวน ๔ คร้ังต่อปี ในการด าเนินการ พ้ืนท่ีท้ิงขยะ, ลดปัญหา

เพลิงไหม้พ้ืนท่ีท้ิงขยะ

 ๕ โครงการจัดหาท่ีรองรับขยะมูลฝอย เพ่ือจัดหาท่ีรองรับขยะมูลฝอย จัดหาถังขยะเพ่ือใช้ในการรองรับ  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถังขยะ มีถังขยะเพ่ือใช้รองรับขยะ กอง สธ.

ให้เพียงพอในเขตเทศบาล ขยะ ชุมชนภายในเขตเทศบาล ท่ีจัดหา มูลฝอยเพียงพอ

จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ใบ

 ๖ โครงการธนาคารขยะ เพ่ือด าเนินการหรือสนับสนุน ด าเนินการให้กับชุมชน สถานศึกษา  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ จ านวนสถาน สามารถลดปริมาณขยะท่ี กอง สธ.

การด าเนินการลด คัดแยกและ ในเขตเทศบาล ศึกษาท่ีเข้าร่วม จะต้องส่งไปก าจัด

การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ โครงการ

ตามหลัก ๓ R

 ๗ โครงการซ้ือท่ีดินส าหรับท้ิงขยะ เพ่ือขยายพ้ืนท่ีท้ิงขยะ ในการ ท่ีดิน จ านวน ๑ ผืน  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนท่ีดิน มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการรองรับ กอง สธ.

รองรับการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีจัดซ้ือ การจัดการขยะมูลฝอย

(๖) (๖) (๗) (๖) (๖)

รวม ๗  โครงการ  ๑,๓๒๕,๐๐๐  ๑,๓๒๕,๐๐๐  ๑,๕๒๕,๐๐๐  ๑,๓๒๕,๐๐๐  ๑,๓๒๕,๐๐๐ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๔  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ๔.๕ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถ่ิน เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านการ อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า อาสาสมัครได้รับการอบรม กอง สธ.

รักษ์โลก บริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและ ได้รับการอบรม รับการอบรม และสามารถน าไปใช้ในการ

มูลฝอยแก่อาสาสมัครท้องถ่ิน บริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและ

รักษ์โลก มูลฝอย

 ๒ โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีการด าเนิน เพ่ืออบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้าน  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ จ านวน ผู้ประกอบการมีการด าเนิน กอง สธ.

ฟาร์มสุกร การเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบ การเฝ้าระวังป้องกันและรักษา ผู้เข้าร่วม การเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบ

จากการประกอบการฟาร์มสุกร คุณภาพส่ิงแวดล้อมจากการ โครงการ จากการประกอบการ

ประกอบกิจการฟาร์มสุกร

 ๓ โครงการเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เยาวชนมีความตระหนัก จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ จ านวน เยาวชนมีความตระหนักในการ กอง สธ.

ในการดูแลรักษาทรัพยากร ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ผู้เข้าร่วม ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โครงการ และส่ิงแวดล้อม

 ๔ โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความตระหนักใน กอง สธ.

ในการดูแลรักษาทรัพยากร ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการประชา การดูแลและรักษาทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม สัมพันธ์ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๕ โครงการโคกตูมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือรณรงค์ให้ชุมชนในเขต จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการ  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ จ านวนคร้ัง ชุมชนในเขตเทศบาลมีการ กอง สธ.

เทศบาล มีการจัดการด้าน ด้านส่ิงแวดล้อมชุมชน จ านวน ๓ คร้ัง ในการจัด จัดการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี กิจกรรม

 ๖ โครงการน้ าในคลองสวย เพ่ือรณรงค์การรักษาคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ จ านวน แหล่งน้ าสาธารณะมีคุณภาพ กอง สธ.

ด้วยมือเรา แหล่งน้ าสาธารณะ สาธารณะในเขตเทศบาล แหล่งน้ าท่ี น้ าท้ิงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ได้รับการตรวจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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 ๗ โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ าท้ิง เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีการ จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการ  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ จ านวน ชุมชนสามารถจัดการคุณภาพ กอง สธ.

ครัวเรือน จัดการคุณภาพน้ าท้ิงครัวเรือน คุณภาพน้ าท้ิงครัวเรือน ครัวเรือน น้ าท้ิงครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง

ได้อย่างถูกต้อง ครัวเรือนน าร่องในเขตเทศบาล ท่ีเข้าร่วม

 ๘ โครงการจัดท าหัวเช้ือ เพ่ือจัดท าหัวเช้ือจุลินทรีย์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล และฟาร์มสุกรได้  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ จ านวน EM โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ฟาร์มสุกร กอง สธ.

จุลินทรีย์ (EM) (EM) ใช้ล้างท าความสะอาด รับการสนับสนุน EM ท่ีสนับสนุน มี EM ใช้ส าหรับท าความ

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลและ สะอาด

สนับสนุนให้กับฟาร์มสุกร

หรือผู้ต้องการ

 ๙ โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์ เพ่ือพัฒนาส้วมสาธารณะใน ส้วมสาธารณะภายในเขตเทศบาล  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ส้วมสาธารณะ ส้วมสาธารณะภายในเขต กอง สธ.

เขตเทศบาลต าบลโคกตูม ต าบลโคกตูม ได้รับการพัฒนาตาม ผ่านเกณฑ์ HAS เทศบาลต าบลโคกตูม

หลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ผ่านเกณฑ์ HAS 

HAS ร้อยละ ๕๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
 ๑๐ โครงการต้นไม้ซับฝุ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินการ  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ กอง สธ.

เพ่ือพ้ืนท่ีสีเขียว ร่วมกับผู้ประกอบการ

เหมืองแร่

 ๑๑ โครงการป่าเขียวในเมือง จัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ป่าไม้  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ กอง สธ.

(กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก) และทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองในวัน

ส่ิงแวดล้อมโลก

(๘) (๑๑) (๑๑) (๑๑) (๑๑)

รวม ๑๑ โครงการ  ๑๗๕,๐๐๐  ๒๑๐,๐๐๐  ๒๑๐,๐๐๐  ๒๑๐,๐๐๐  ๒๑๐,๐๐๐ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๔  การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ ท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ๔.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๒
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 ๑ คลองสวย น้ าใส คนไทยมีความสุข  - เพ่ือขุดลอกและก าจัดผักตบ  - ขุดลอกและก าจัดผักตบชวาและ  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน  - คลองและล าห้วยเกิดความ กองช่าง

ชวาและวัชพืช ตามคลองและ วัชพืช ตามคลองและล าห้วยสายต่างๆ ส าเร็จตาม เรียบร้อยสวยงาม และ

ล าห้วยสายต่างๆ ในเขต ความยาวรวมประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร เป้าหมาย สามารถระบายน้ าได้ดี

เทศบาลต าบลโคกตูม ให้เกิด  - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ความเรียบร้อยสวยงาม และ ประชาชนในการดูแลรักษาคลอง ดูแลรักษาคลอง

สามารถระบายน้ าได้ดี

 - เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการดูแล

รักษาคลอง (๑) (๑) (๑) (๑) (๑)

รวม ๑ โครงการ  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๕  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

๕. ยุทธศาสตร์  การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ เพ่ือซ่อมบ ารุงยานพาหนะท่ี ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ยานพาหนะอยู่ในสภาพ ส านักปลัด

และขนส่ง กระทบต่อโครงสร้างหรือกระท า และการซ่อมแซมน้ันกระทบต่อโครงสร้าง ยานพาหนะ พร้อมใช้งานได้ดีและ

ต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะ หลักหรือกระท าต่อโครงสร้างหลัก เช่น ท่ีซ่อมบ ารุง มีความปลอดภัย

พร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัย ซ่อมเคร่ืองยนต์ ซ่อมคัทซี ของส านักปลัด

 ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพ่ือให้อาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาบล  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ อาคาร เทศบาลและประชาชน ส านักปลัด

อเนกประสงค์เทศบาลต าบลโคกตูม เทศบาลต าบลโคกตูม ต าบลโคกตูม พร้อมท้ังซ่อมแซมห้องน้ า ท่ีปรับปรุง มีอาคารอเนกประสงค์

มีความพร้อมให้บริการ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดต่างๆ รายละเอียด แล้วเสร็จ ส าหรับให้บริการได้

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๓ โครงการปรับปรุงระบบงานทะเบียน เพ่ือให้อุปกรณ์พร้อมปฏิบัติ จ้างเหมาบริษัทท่ีดูแลระบบงาน  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนคร้ัง งานทะเบียนราษฎร ฯ ส านักปลัด

ราษฎร ของส านักทะเบียนท้องถ่ิน งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทะเบียนราษฎรส านักทะเบียนฯ ในการเข้ามา ให้บริการได้อย่างมี

จ านวน ๑ คร้ัง/ปี บ ารุงรักษาฯ ประสิทธิภาพข้ึน

 ๔ โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถยนต์และ เพ่ือให้เทศบาลมีสถานท่ีจอด ก่อสร้างสถานท่ีจอดรถยนต์และ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ท่ีจอดรถยนต์และ ส านักงานเทศบาลต าบล ส านักปลัด

รถจักรยานยนต์ของส านักงาน รถยต์และรถจักรยานยนต์ส าหรับ รถจักรยานยนต์บริเวณส านักงานเทศบาล รถจักรยานยนต์ โคกตูมมีสถานท่ีจอดรถยนต์

เทศบาลต าบลโคกตูม บริการประชาชนข้าราชการ รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ และรถจักรยานยนต์ท่ี

และลูกจ้าง เป็นระเบียบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลโคกตูม

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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 ๖ โครงการเทศบาลต าบลโคกตูม - เพ่ือขับเคล่ือนโครงการลพบุรี ท าความสะอาดบริเวณอาคารส านักงาน  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังในการ ส านักงานเทศบาลมีความ ส านักปลัด

เมืองสะอาดอย่างย่ังยืน เมืองสะอาดของจังหวัดลพบุรี เทศบาลและบริเวณโดยรอบ จัดกิจกรรม สะอาดและเป็นระเบียบ

- เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงาน เรียบร้อย

ร่วมมือร่วมใจรักษาความสะอาด

ในส านักงาน

 ๗ โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือจัดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหาร จัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ  ๒,๕๐๐,๐๐๐  ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้บริหาร มีผู้บริหารและสมาชิกสภา ส านักปลัด

และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินแทนชุดท่ีจะครบวาระ และสมาชิกฯ ท้องถ่ินตามท่ีกฎหมาย

ท่ีได้รับเลือกต้ัง ก าหนด

 ๘ โครงการวันเทศบาล เพ่ือร าลึกวันก่อต้ังเทศบาล จัดงานวันเทศบาล  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ เพ่ือร าลึกถึงวันก่อต้ังเทศบาล ส านักปลัด

และจัดกิจกรรมในอ านาจ โดยท าบุญเล้ียงพระและจัดกิจกรรม ของพนักงาน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

หน้าท่ีของเทศบาล วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ของทุกปี และลูกจ้าง ตามอ านาจหน้าท่ี
 ๙ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้บริการประชาชน จัดบริการเทศบาลพบประชาชน  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัด

นอกเวลาราชการในเขตเทศบาล ปีละ ๑๒ คร้ัง ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรม รวดเร็วในการใช้บริการมากข้ึน

 ๑๐ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงาน เพ่ือให้ความรู้และแนวทาง จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  ๕๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนคร้ัง พนักงานและเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน การปฏิบัติงานแก่พนักงาน ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน ในการจัด ของเทศบาลปรับปรุงและ

และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลในราชอาณาจักร ฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง

และนอกราชอาณาจักร มีประสิทธิภาพ

 ๑๑ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จัดฝึกอบรมเร่ืองการส่งเสริมคุณธรรม  ๘๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน ส านักปลัด

ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน จริยธรรมให้กับผู้บริหาร และจริยธรรมส าหรับข้าราชการ ร่วมกิจกรรม ลูกจ้างเทศบาลมีคุณธรรม

และลูกจ้างเทศบาล สมาชิกและพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๑ คร้ัง/ปี และจริยธรรมเพ่ิมข้ึน
 ๑๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือซ่อมแซมอาคารส านักงาน ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบล  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ อาคารส านักงาน อาคารส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

อาคารส านักงานเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลโคกตูม โคกตูม พร้อมท้ังซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของ ท่ีปรับปรุงและ ต าบลโคกตูม ส าหรับปฏิบัติ

โคกตูม อาคารท่ีช ารุด ซ่อมแซม งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๑๓ โครงการก่อสร้างอาคารงาน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา  ๕,๐๐๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐ อาคารงาน มีอาคารป้องกันและบรรเทา ส านักปลัด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ข้อมูลด้านป้องกันและ สาธารณภัย ป้องกันและ สาธารณภัยในการปฏิบัติงาน

บรรเทาสาธารณภัยตามอ านาจ บรรเทา และเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน

หน้าท่ี สาธารณภัย ป้องกันและบรรเทา

138



สาธารณภัย
 ๑๔ โครงการจัดท าแผนพัฒนาและ เพ่ือให้มีแผนพัฒนาและ จัดท าแผนพัฒนาสามปีแผนยุทธศาสตร์  ๔๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ จ านวนแผน มีแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ กองวิชาการ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณ แผนเพ่ิมเติม และจัดท าเทศบัญญัติ ท่ีแล้วเสร็จ งบประมาณ ใช้บริหารงาน และแผนงาน

ประจ าปี ใช้บริหารงานเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบาลได้อย่างมีประสิทธิ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และท่ีเพ่ิมเติม ตามท่ีกฎหมายก าหนด ภาพ

 ๑๕ โครงการเผยแพร่และ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  จัดท าส่ือท่ีใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐ จ านวนส่ือ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ กองวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล ข่าวสารของเทศบาล ข่าวสารของเทศบาลไปสู่ประชาชนและ ประชาสัมพันธ์ ของทางราชการ ได้รับทราบและแผนงาน

ให้ประชาชนและหน่วยงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนังสือพิมพ์ ท่ีจัดท าเสร็จ ข่าวสารของเทศบาล

ท่ีเก่ียวข้องทราบ วารสาร นิตยสาร หนังสือรายงานประจ าปี 

หนังสือรายงานประจ างวด จดหมายข่าว 

ป้ายประกาศและโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว 

เอกสารแจก ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ วีดีทัศน์ อ่ืนๆ 

 ๑๖ โครงการติดตามและประเมินผล  - เพ่ือใช้แผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ การด าเนินการ  - การด าเนินโครงการ กองวิชาการ

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกตูม เป็นแนวทางในการติดตาม เทศบาล ดังน้ี ท่ีแล้วเสร็จ ตามแผนพัฒนาฯ เป็นไป และแผนงาน

การด าเนินงานตามแผนพัฒนา  - จัดท าแผนการด าเนินงาน ตามเป้าหมายท่ีวางไว้

เทศบาล ประจ าปี  - ได้ทราบผลการพัฒนาท่ี

 - เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคใน  - ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กระทบต่อประชาชนและ 

การปฏิบัติตามแผนพัฒนา เทศบาล ประจ าปี สามารถแก้ไขปัญหาความ

เทศบาล ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๑๗ โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานท่ี เพ่ือจัดเก็บภาษีให้ได้ตาม จัดเก็บภาษีได้รวดเร็วและสามารถน ามา  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังในการ ประชาชนเกิดความเข้าใจ กองคลัง
เป้าหมายและอ านวยความ พัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินกิจกรรม และได้รับความสะดวกใน

สะดวกให้แก่ประชาชน การช าระภาษี

 ๑๘ โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ๓๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังในการ ประชาชนเกิดความเข้าใจ กองคลัง

รายได้ เก่ียวกับการจัดเก็บรายได้  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินกิจกรรม และได้รับความสะดวกใน

การช าระภาษี
 ๑๙ โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีและ เพ่ือจัดเก็บภาษีให้ได้ตาม ออกจัดเก็ภาษีในรายค้างช าระ  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังในการ ประชาชนเกิดความเข้าใจ กองคลัง
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ค่าธรรมเนียม เป้าหมายและอ านวยความ ด าเนินกิจกรรม และได้รับความสะดวกใน

สะดวกให้กับประชาชน การช าระภาษี

(๑๒) (๑๓) (๑๖) (๑๗) (๑๖)

รวม ๑๙ โครงการ  ๑,๘๗๐,๐๐๐  ๔,๐๒๐,๐๐๐  ๑๑,๐๒๐,๐๐๐  ๙,๕๘๐,๐๐๐  ๘,๕๘๐,๐๐๐ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๕  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

๕. ยุทธศาสตร์  การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

    ๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง เพ่ือใช้ภารกิจของงานป้องกัน เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติ  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุ มีวัสดุและอุปกรณ์ในการ ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการงานป้องกันและ อุปกรณ์ท่ีจัดซ้ือ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

บรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่ง

น้ าดับเพลิง  ถังดับเพลิง ฯลฯ

 ๒ ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ เพ่ือซ่อมบ ารุงยานพาหนะท่ี ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ยานพาหนะอยู่ในสภาพ ส านักปลัด

และขนส่ง กระทบต่อโครงสร้างหรือกระท า และการซ่อมแซมน้ันกระทบต่อโครงสร้าง ยานพาหนะ พร้อมใช้งานได้ดีและ

ต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะ หลักหรือกระท าต่อโครงสร้างหลัก เช่น ท่ีซ่อมบ ารุง มีความปลอดภัย

พร้อมใช้งานและเกิดความ ซ่อมเคร่ืองยนต์ ซ่อมคัทซี ของส านักปลัด

ปลอดภัย

(๒) (๒) (๒) (๒) (๒)

รวม ๒ โครงการ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ

140



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๕  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

๕. ยุทธศาสตร์  การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

    ๕.๓ แผนงานการศึกษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ เพ่ือซ่อมบ ารุงยานพาหนะท่ี ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ยานพาหนะอยู่ในสภาพ กองการศึกษา

และขนส่ง กระทบต่อโครงสร้างหรือกระท า และการซ่อมแซมน้ันกระทบต่อโครงสร้าง ยานพาหนะ พร้อมใช้งานได้ดีและ

ต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะ หลักหรือกระท าต่อโครงสร้างหลัก เช่น ท่ีซ่อมบ ารุง มีความปลอดภัย

พร้อมใช้งานและเกิดความ ซ่อมเคร่ืองยนต์ ซ่อมคัทซี ของกองการศึกษา

ปลอดภัย

(๑) (๑) (๑) (๑) (๑)

รวม ๑ โครงการ  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๕  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

๕. ยุทธศาสตร์  การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

    ๕.๔ แผนงานสาธารณสุข

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ เพ่ือซ่อมบ ารุงยานพาหนะท่ี ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ยานพาหนะอยู่ในสภาพ กอง สธ.

และขนส่ง กระทบต่อโครงสร้างหรือกระท า และการซ่อมแซมน้ันกระทบต่อโครงสร้าง ยานพาหนะ พร้อมใช้งานได้ดีและ

ต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะ หลักหรือกระท าต่อโครงสร้างหลัก เช่น ท่ีซ่อมบ ารุง มีความปลอดภัย

พร้อมใช้งานและเกิดความ ซ่อมเคร่ืองยนต์ ซ่อมคัทซี ของ

ปลอดภัย กองสาธารณสุข

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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(๑) (๑) (๑) (๑) (๑)

รวม ๑ โครงการ  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๕  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

๕. ยุทธศาสตร์  การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

    ๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ เพ่ือซ่อมบ ารุงยานพาหนะท่ี ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ยานพาหนะอยู่ในสภาพ กองช่าง

และขนส่ง กระทบต่อโครงสร้างหรือกระท า และการซ่อมแซมน้ันกระทบต่อโครงสร้าง ยานพาหนะ พร้อมใช้งานได้ดีและ

ต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะ หลักหรือกระท าต่อโครงสร้างหลัก เช่น ท่ีซ่อมบ ารุง มีความปลอดภัย

พร้อมใช้งานและเกิดความ ซ่อมเคร่ืองยนต์ ซ่อมคัทซี ของกองช่าง

ปลอดภัย

(๑) (๑) (๑) (๑) (๑)

รวม ๑ โครงการ  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๕  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

๕. ยุทธศาสตร์  การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

    ๕.๖ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ  - เพ่ือจัดต้ังชุมชนและ  - มีคณะกรรมการชุมชนครบทุกชุมชน  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ จ านวน  - ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกองการศึกษา

ชุมชน ด าเนินการต้ังคณะกรรมการ คณะกรรมการ ในการพัฒนาท้องถ่ิน

ชุมชน ได้รับการเลือกต้ัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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 ๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือเสริมสร้างกลุ่มสตรีให้  - จัดอบรมและศึกษดูงานสตรี  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนคร้ัง สมาชิกสตรีมีศักยภาพ กองการศึกษา

กลุ่มสตรี มีศักยภาพเป็นพลังในการพัฒนา ในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม ในการจัดอบรม มากย่ิงข้ึน

ท้องถ่ิน จ านวน ๑ คร้ัง

 ๓ โครงการจัดท าและทบทวน  - เพ่ือใช้แผนชุมชนเป็นข้อมูลใน  - จัดท าและทบทวนแผนชุมชน  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ จ าวนชุมชน  - น าแผนชุมชนมาบรรจุ กองการศึกษา

แผนชุมชน การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ท้ัง ๓๓ ชุมชน ท่ีด าเนินการ ในแผนพัฒนาเทศบาล

(๓) (๓) (๓) (๓) (๓)

รวม ๓ โครงการ  ๓๘๐,๐๐๐  ๓๘๐,๐๐๐  ๓๘๐,๐๐๐  ๓๘๐,๐๐๐  ๓๘๐,๐๐๐ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๑  การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ๕๙,๖๕๐ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอยนิคม ๓ ชุมชนบ้าน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ บริเวณซอยนิคม ๓ ชุมชนบ้านโคกตูม ๑ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

โคกตูม ๑ หมู่ท่ี ๒ ต าบลโคกตูม สะดวกปลอดภัย รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

ก าหนด

๒ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ๔๑,๗๔๕ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอยยายม้อน ชุมชนบ้าน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ บริเวณซอยนิคม ๓ ชุมชนบ้านโคกตูม ๑ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

โคกตูม ๓ หมู่ท่ี ๒ ต าบลโคกตูม สะดวกปลอดภัย รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิต

ของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ๖๓,๕๙๐ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนายสมหมาย อย่างท่ัวถึง และได้รับความ บริเวณซอยบ้านนายสมหมาย จ าปาดิบ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

จ าปาดิบ ชุมชนบ้านสามพันตา สะดวกปลอดภัย ชุมชนบ้านสามพันตา รายละเอียดตามท่ี เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด

๔ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ๖๘,๙๘๑ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนายปลด พินิจรอบ อย่างท่ัวถึง และได้รับความ บริเวณซอยบ้านนายปลด  พินิจรอบ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ท่ี ๓ สะดวกปลอดภัย ชุมชนบ้านสามพันตา รายละเอียดตามท่ี เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

ต าบลโคกตูม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด

๕ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๒๙,๐๖๓ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอย ๒ ถึงบ้านนายเทวิน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ซอย ๒ ถึงบ้านนายเทวิน  ถนนสายโท ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

ถนนสายโท ชุมชนบ้านสามพันตา สะดวกปลอดภัย ชุมชนบ้านสามพันตา รายละเอียดตามท่ี เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี ๓ ต าบลโคกตูม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด

๖ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ และ ๔๑๐,๐๐๔ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

และติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณซอย ๑ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

ซอย ๑ สายจัตวา - สายโท ชุมชน สะดวกปลอดภัย สายจัตวา - สายโท ชุมชนบ้านหนอง เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

บ้านหนองแกเต่ือย หมู่ท่ี ๔ แกเต่ือย รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้า

ต าบลโคกตูม ส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด

๗ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๓๔๐,๖๓๑ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอย ๒ สายเอก - สายตรี อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ซอย ๒ สายเอก - สายตรี ชุมชนบ้าน ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ท่ี ๑๐ สะดวกปลอดภัย คีรีวงก์ รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้า เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

ต าบลโคกตูม ส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๑๒๐,๕๙๙ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณส่ีแยกซอยศูนย์-กลางซอย อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ส่ีแยกซอยศูนย์-กลางซอย บ้านหนอง ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

บ้านหนองเสาร์ ชุมชนบ้านศูนย์ สะดวกปลอดภัย เสาร์ ชุมชนบ้านศูนย์หน่ึงพัฒนา เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

หน่ึงพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลโคกตูม รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ

ก าหนด

๙ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๗๕,๘๕๔ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอยดงจ าปา ๖ ชุมชนบ้าน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ซอยดงจ าปา ๖ ชุมชนบ้านดงจ าปา ๒ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

ดงจ าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ ต าบลนิคม สะดวกปลอดภัย รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

สร้างตนเอง ก าหนด

๑๐ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๑๗๖,๙๐๕ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอยนิคม ๑ พัฒนา ๙ อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ซอยนิคม ๑ พัฒนา ๙ ชุมชนบ้านนิคม ๑ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ
ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓ สะดวกปลอดภัย พัฒนา รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วน เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ภูมิภาคฯ ก าหนด

๑๑ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๘๙๓,๕๗๒ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณท้ายซอยบ้านท่าเด่ือ ชุมชน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ท้ายซอยบ้านท่าเด่ือ ชุมชนบ้านท่าเด่ือ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

บ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี ๔ สะดวกปลอดภัย - คงเจริญ รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้า เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด

๑๒ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๑๙๐,๔๗๔ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอยบ้านท่าเด่ือน้อย ชุมชน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ซอยบ้านท่าเด่ือน้อย ชุมชนบ้านท่าเด่ือ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

บ้านท่าเด่ือน้อย หมู่ท่ี ๕ ต าบล สะดวกปลอดภัย น้อย รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วน เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

นิคมสร้างตนเอง ภูมิภาคฯ ก าหนด

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๕๐,๑๖๓ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอยซับเหล็กฮิลล์ ชุมชน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ซอยซับเหล็กฮิลล์ ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

บ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖ สะดวกปลอดภัย สามัคคี รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้า เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

ต าบลนิคมสร้างตนเอง ส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด

๑๔ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๒๐๖,๑๑๐ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณซอยหมู่บ้านราเมศ ชุมชน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ซอยหมู่บ้านราเมศ ชุมชนบ้านหนองถ้ า ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

บ้านหนองถ้ า หมู่ท่ี ๗ ต าบลนิคม สะดวกปลอดภัย รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

สร้างตนเอง ก าหนด

๑๕ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ๑๕๐,๐๔๓ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านซับราง อย่างท่ัวถึง และได้รับความ สามแยกทางเข้าบ้านซับราง - กลางซอย ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

- กลางซอย ชุมชนบ้านนิคม ๓ สะดวกปลอดภัย ชุมชนบ้านนิคม ๓ รายละเอียดท่ีการ เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี ๙ ต าบลนิคมสร้างตนเอง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด

๑๖ ขยายเขตน ้าประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาด วางท่อขยายเขตน ้าประปาส่วนภูมิภาค ๗๗๑,๐๘๙ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมูท่ี ๙ ต้าบล ใช้ในการอุปโภค - บริโภค ชุมชนบ้านนิคม ๓ รายละเอียดตามท่ี ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

นิคมสร้างตนเอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

พระพุทธบาทก้าหนด

๑๗ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย ๔ - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย ๔ - ๑๖๔,๙๕๖ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ซอย ๕ ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ซอย ๕ ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลโคกตูม สะดวกปลอดภัย รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วน เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

ภูมิภาคฯ ก าหนด

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดงจ าปา ๘๖,๖๙๑ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ดงจ าปา ๑๑ ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ๑๑ ชุมชนบ้านดงจ าปา ๑ รายละเอียด ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

หมู่ท่ี ๑ ต าบลนิคมสร้างตนเอง สะดวกปลอดภัย ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

๑๙ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสนาม ๑๔๙,๗๙๔ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

สนามกอล์ฟธงชัย ใจดี ชุมชนบ้าน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ กอล์ฟธงชัย ใจดี รายละเอียดตามท่ี ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

หมู่ ๘ สามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต าบล สะดวกปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

นิคมสร้างตนเอง

๒๐ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดงจ าปา ๑๒๗,๑๕๘ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ดงจ าปา ๘ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด อย่างท่ัวถึง และได้รับความ ๘ ชุมชนบ้านดงจ าปา รายละเอียดตามท่ี ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลนิคมสร้างตนเอง สะดวกปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

๒๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดต้ังไฟฟ้า ๒๑๙,๒๔๓ ด าเนินการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

สาธารณะ บริเวณซอย ๗ ชุมชนบ้าน อย่างท่ัวถึง และได้รับความ สาธารณะ บริเวณซอย ๗ ชุมชนบ้าน ส าเร็จตาม ท่ัวถึง และได้รับความ

น้ าซับ หมู่ท่ี ๕ ต าบลโคกตูม สะดวกปลอดภัย น้ าซับ รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้า เป้าหมาย สะดวกปลอดภัย

ส่วนภูมิภาคก าหนด

(๕) (๑๖)

รวม   ๒๑  โครงการ  ๗๔๗,๘๔๑  ๓,๖๔๘,๔๗๓ 

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๓  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

    ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ อุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลป่าตาล เพ่ือสนับสนุนในการป้องกัน อุดหนุนงบประมาณให้แก่เทศบาลต าบล  ๒๕๒,๐๐๐  ๒๕๒,๐๐๐  ๒๕๒,๐๐๐  ๒๕๒,๐๐๐  ๒๕๒,๐๐๐ ความส าเร็จ สามารถป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหา และแก้ปัญหาน  าท่วมในเขต ป่าตาล เพ่ือสนับสนุนโครงการป้องกันและ ของงาน ปัญหาน  าท่วมในเขตได้

น  าท่วม เทศบาลต าบลโคกตูม แก้ปัญหาน  าท่วมในเขตเทศบาลต าบล

โคกตูมและพื นท่ีรองรับน  า

 ๒ โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ อุดหนุนเงินให้กับอ าเภอเมืองลพบุรี ใน  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ จ านวนเงิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ส านักปลัด

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ท่ีขอรับการ ช่วยเหลือประชาชน องค์กร

(สถานท่ีกลาง) อ าเภอเมืองลพบุรี (สถานท่ีกลาง) อ าเภอเมือง เหลือประชาชน (สถานท่ีกลาง) อ าเภอ อุดหนุน ปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถาน

จังหวัดลพบุรี ลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ท่ีกลาง) อ าเภอเมืองลพบุรี

มีงบประมาณในการบริหาร

(๒) (๒) (๒) (๒) (๒) จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม   ๒  โครงการ  ๒๗๗,๐๐๐  ๒๗๗,๐๐๐  ๒๗๗,๐๐๐  ๒๗๗,๐๐๐  ๒๗๗,๐๐๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒แบบ ผ.๐๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๓  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

    ๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการสนับสนุนการจัดงานแผ่นดิน เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนการจัด  ๗๐,๐๐๐    ๗๐,๐๐๐    ๗๐,๐๐๐    ๗๐,๐๐๐    ๗๐,๐๐๐   ความส าเร็จของ เป็นการสนับสนุนการจัดงาน ส านักปลัด

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การจัดงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

มหาราชจังหวัดลพบุรี ให้แก่จังหวัดและอ าเภอเมืองลพบุรี การท่องเท่ียวของจังหวัด

ลพบุรี

(๑) (๑) (๑) (๑) (๑)

รวม   ๑  โครงการ  ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แบบ ผ.๐๒แบบ ผ.๐๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี ๓  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

    ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ในการ  ๖๖๐,๐๐๐  ๖๖๐,๐๐๐  ๖๖๐,๐๐๐  ๖๖๐,๐๐๐  ๖๖๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ ประชากรในเขตเทศบาล กอง สธ

ตามแนวทางพระราชด าริด้าน ตามแนวทางโครงการพระราช ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ท่ีคณะกรรมการ ต าบลโคกตูมได้รับการ

สาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข จ านวน ๓๓ ชุมชน ชุมชนได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตจากการ

โดยให้เลือกท าชุมชน/หมู่บ้านละ ๓ สนับสนุนการ ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณละ ด าเนินงานตาม โครงการพระราชด าริด้าน

๒๐,๐๐๐ บาท แนวทางโครงการ สาธารณสุข

พระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข

(๑) (๑) (๑) (๑) (๑)

รวม   ๑  โครงการ  ๖๖๐,๐๐๐  ๖๖๐,๐๐๐  ๖๖๐,๐๐๐  ๖๖๐,๐๐๐  ๖๖๐,๐๐๐ 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า แบบพญานาคขนาด ๘ น้ิว  ๑๗๐,๐๐๐  ๑๗๐,๐๐๐ ส้านักปลัด

ชนิดเพลาใน หัวโตเคร่ืองยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ

แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ จ้านวน ๒ เคร่ือง

 ๒ - บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  ๘,๔๐๐ ส่วนราชการ

- การศึกษา Card Reader) จ้านวน ๑๒ เคร่ือง ในเทศบาล

- สาธารณสุข ต้าบลโคกตูม

- เคหะและชุมชน

- การศึกษา

 ๓ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองป้ัมน้้าอัตโนมัติ ขนาดก้าลังไฟไม่น้อยกว่า  ๑๖,๘๐๐ ส้านักปลัด

๗๕๐ วัตต์ พร้อมติดต้ัง จ้านวน ๑ เคร่ือง

 ๔ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือถังน้้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ  ๑๘,๖๐๐ ส้านักปลัด

ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร จ้านวน ๒ ถัง

 ๕ การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้้า แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ส้านักปลัด

ภายใน ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จ้านวน ๔ คัน

 ๖ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง  ๑๔๕,๖๐๐ ส้านักปลัด

(ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

บัญชีครุภัณฑ์

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี แผนงาน
                        เป้าหมาย                         

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท

แบบ ผ.๐๓ 
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน

                        เป้าหมาย                         

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท

พร้อมติดต้ัง จ้านวน ๔ เคร่ือง

 ๗ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือถังต้มน้้าร้อนไฟฟ้า แบบสแตนเลส  ๘,๐๐๐ ส้านักปลัด

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร จ้านวน ๒ ถัง

 ๘ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือตู้กดน้้าเย็น แบบไร้สารตะก่ัว ขนาดความจุถัง  ๑๐,๐๐๐ ส้านักปลัด

ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จ้านวน ๒ เคร่ือง

 ๙ รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุกน้้าอเนกประสงค์  ๒,๑๙๐,๐๐๐ ส้านักปลัด

ภายใน ขนาดความจุถังน้้าไม่น้อยกว่า 

 ๗,๐๐๐ ลิตร จ้านวน ๑ คัน

 ๑๐ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโต๊ะท้าจากไม้เพาะ  ๙๗,๕๐๐ ส้านักปลัด

โครง ความหนารวม ๒๕ มม. ด้านบนบุด้วยโฟเมก้า

ขาดปิดของด้วย PVC (Edge Band) หนา ๑ มม.

ขาโต๊ะท้าจากเหล็กแป๊ปส่ีเหล่ียม ๓๒ x ๓๒  มม.

หนา ๐.๘ มม.ชุบโครเม่ียมอย่างดี มีปุ่มปรับระดับ

ท่ีปลายขาท้ัง ๔ ด้าน ขนาดของโต๊ะ ก ๑๘๓๐ x

ล ๗๕๐ x ส ๗๕๐ มม. จ้านวน ๕๐ ตัว ราคาตัวละ

๑,๙๕๐ บาท

 ๑๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟสปอร์ตไลท์  ๔๔,๐๐๐ ส้านักปลัด

 ๑๒ รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดหารถยนต์ตรวจการณ์ เคร่ืองยนต์ดีเซล ปริมาตร  ๑,๔๘๙,๐๐๐ ส้านักปลัด

ภายใน กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า ๒,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ ซีซี 

จ้านวน ๑ คัน มีอุปกรณ์อ้านวยความสะดวก 

มาตรฐาน

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ขยายจุดติดต้ังชุดลูกข่ายเคร่ืองรับกระจายเสียง ๔๙๕,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ กองวิชาการ
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน

                        เป้าหมาย                         

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท

และวิทยุ ทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ) 

ภายในชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลโคกตูม

(เพ่ิมจุดจากของเดิม) 

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใช้สายบ ๒๔,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ชุมชน พล.รพศ ๑ หมู่ท่ี ๘ ต้าบลนิคมสร้างตนเอง

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใช้สาย ๑๐๔,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ชุมชน มทบ.๑๓ หมู่ท่ี ๘ ต้าบลนิคมสร้างตนเอง

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใช้สาย ๘๑,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ท่ี ๓ ต้าบลนิคมสร้าง

ตนเอง

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใช้สาย ๙๗,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ชุมชนบ้านท่าเด่ือน้อย หมู่ท่ี ๕ ต้าบลนิคมสร้าง

ตนเอง

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใช้สาย ๑๗๘,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ชุมชนบ้านดงจ้าปา ๒ หมู่ท่ี ๒ ต้าบลนิคมสร้าง

ตนเอง

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใช้สาย ๒๔๘,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ท่ี ๖

ต้าบลนิคมสร้างตนเอง

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใช้สาย ๒๑๐,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน หมู่ท่ี ๑ ต้าบลโคกตูม

๑๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ชุดลูกข่ายเคร่ืองรับกระจายเสียงทางไกล ๒๗๐,๐๐๐ กองวิชาการ
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน

                        เป้าหมาย                         

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท

และวิทยุ อัตโนมัติ ระบบ UHF ๔๒๐.๒๐๐ MHZ 

(ชุดภาครับ) พร้อมติดต้ัง

๑๔ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๒๑๔,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ นิคม ๑ พัฒนา หมู่ท่ี ๓ ต้าบลนิคมสร้าง

ตนเอง

๑๕ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๒๑๑,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ นิคม ๓ หมู่ท่ี ๙ ต้าบลนิคมสร้าง

ตนเอง

๑๖ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๑๖๗,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ซับเสือแมบ หมู่ท่ี ๑๐ ต้าบลนิคมสร้าง

ตนเอง

๑๗ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๑๗๔,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ รักโคกสะอาด หมู่ท่ี ๑๑ ต้าบลนิคมสร้าง

ตนเอง

๑๘ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๒๓๘,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ น้้าซับ หมู่ท่ี ๕ ต้าบลโคกตูม

๑๙ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๓๘๒,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ห้วยจันทร์ หมู่ท่ี ๗ ต้าบลโคกตูม

๒๐ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๔๔๐,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ห้วยบงสามัคคี หมู่ท่ี ๘ ต้าบลโคกตูม

๒๑ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๓๙๕,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ หนองหอย หมู่ท่ี ๙ ต้าบลโคกตูม
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท

๒๒ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๑๔๓,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ หนองแฝกเล่ือม หมู่ท่ี ๑๑ ต้าบลโคกตูม

๒๓ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ติดต้ังเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ๔๗๔,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ซอย ๕ หมู่ท่ี ๑๓ ต้าบลโคกตูม

๒๔ บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซ้ือระบบชุดเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์พร้อม ๑๐๐,๐๐๐ กองวิชาการ

และวิทยุ ติดต้ัง

 ๒๕ อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าชนิดจุ่มใต้น้้า  ๑๑๕,๐๐๐  ๑๑๕,๐๐๐ กองช่าง

และการโยธา ขนาด ๑.๕ แรงม้า จ้านวน ๕ เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

๒๖ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑. จัดซ้ือรถเข็นแบบล้อเดียว  จ้านวน  ๒  คัน ๓,๐๐๐ กองช่าง

๒. จัดซ้ือรถเข็นแบบล้อคู่  จ้านวน  ๑  คัน ๒,๕๐๐

๒๗ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ๖๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม พร้อมเคร่ืองตัดหญ้าพ่วงหลัง

ศึกษา

๒๘ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์ จัดซ้ือเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุน ๑๕,๘๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม หรือการแพทย์ จ้านวน ๑ เตียง

ศึกษา

๒๙ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับ ๙๒,๗๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม วิทยุ ขนาด ๓๒ น้ิว จ้านวน ๙ เคร่ือง

ศึกษา ราคาเคร่ืองละ ๑๐,๓๐๐ บาท

๓๐ งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันแบบ ๘๑๔,๐๐๐ กองการศึกษา

เก่ียวกับการศึกษา และขนส่ง ดับเบ้ิลแค๊บ จ้านวน ๑ คัน

๓๑ สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน กระดานไวท์บอร์ด ล้อเล่ือน ๒ หน้า ๕,๐๐๐ กองการศึกษา

158



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท

ของชุมชน จ้านวน ๑ ชุด

๓๒ งานระดับก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ฯ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะ,เก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา ๗๕,๐๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม  ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท จ้านวน ๕๐ ชุด

ศึกษา

๓๓ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)  แบบ Smart ๒๖,๕๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม วิทยุ TV ขนาด ๕๕ น้ิว ราคา ๒๖,๕๐๐ บาท 

ศึกษา จ้านวน ๑ เคร่ือง

 ๓๔ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะนักเรียนและเก้าอ้ี  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

 ๓๕ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีท้างาน  ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

จ้านวน ๔ ชุด

 ๓๖ เสริมสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือชุดเคร่ืองออกก้าลังกายพร้อมติดต้ัง  ๔๗๖,๘๐๐ กองการศึกษา

เข้มแข็งของชุมชน จ้านวน ๒ ชุด

 ๓๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือซุ้มศาลาพักคอย จ้านวน ๔ ซุ้ม  ๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

 ๓๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม จ้านวน ๒ ชุด  ๗๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

 ๓๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเสาประตูฟุตบอล ๗ คน แบบถอดประกอบ  ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ กองการศึกษา

ขนาด ๒ x ๔ เมตร จ้านวน ๑ ชุด

 ๔๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือโต๊ะเทเบ้ิลเทนนิส  จ้านวน ๓ ตัว  ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๔๑ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)  แบบ Smart ๒๖,๕๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม วิทยุ TV ขนาด ๕๕ น้ิว ราคา ๒๖,๕๐๐ บาท 

ศึกษา จ้านวน ๑ เคร่ือง
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท

๔๒ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน - โต๊ะหมู่บูชา จ้านวน ๑ ชุด ๘,๕๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม

ศึกษา

๔๓ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน - โต๊ะรับแขก จ้านวน ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม

ศึกษา

๔๔ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน - ตู้กับข้าว จ้านวน ๑ ตู้ ๓,๕๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม

ศึกษา

๔๕ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน - ตู้เหล็กบานกระจก ๒ บานเล่ือน จ้านวน ๒๔,๐๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม ๔ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๐๐๐ บาท

ศึกษา

๔๖ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน - กระดานไวท์บอร์ด จ้านวน ๓ แผ่น ราคา ๖,๐๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม แผ่นละ ๒,๐๐๐ บาท

ศึกษา

๔๗ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน -พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ น้ิว จ้านวน ๖ ๑๒,๐๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ ๒,๐๐๐ บาท

ศึกษา

๔๘ งานระดับก่อน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเสาไฟฟ้า สูง ๖ เมตร ๑๐,๕๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและ จ้านวน ๓ ต้น ราคาต้นละ 
ประถมศึกษา ๓,๕๐๐ บาท

๔๙ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ๑๐๖,๐๐๐ กองการศึกษา
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท

วัยเรียนและประถม (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู 

ศึกษา ราคาเคร่ืองละ ๕๘,๐๐๐ บาท จ้านวน ๒ เคร่ือง

๕๐ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ชุดโต๊ะประชุม จ้านวน ๑๒ ตัว ราคาตัวละ ๖๖,๐๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม ๕,๕๐๐ บาท

ศึกษา

๕๑ งานก่อนระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ี จ้านวน ๓๐ ตัว ราคาตัวละ ๗๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ กองการศึกษา

วัยเรียนและประถม

ศึกษา

 ๕๒ อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าจุ่มใต้น้้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า  ๑๑๕,๐๐๐  ๑๑๕,๐๐๐ กองช่าง

การโยธา จ้านวน ๕ เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ ๒๓,๐๐๐ บาท

 ๕๓ กิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ฯ ค่าครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้้าชนิดจุ่มใต้น้้า ขนาด ๓ แรงม้า ก้าลังไฟ  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ กองการประปา

๒๒๐ โวลล์ แรงส่งสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร พร้อม

อุปกรณ์ และสายไฟชนิดกันน้้าได้ ความยาวไม่น้อย

๕๓ โครงการ  ๖,๒๒๒,๘๐๐  ๕,๐๖๙,๐๐๐  ๗,๐๑๙,๐๐๐  ๑,๖๔๔,๐๐๐  ๕๙๐,๐๐๐ 
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๑๖๓ 
 

 
  

 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๖๔ 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และในการประเมินแผนนั้น
จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ



๑๖๕ 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 

http://www.dla.go.th/


๑๖๖ 
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
......................................................................................... 
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