-๑๗๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและผลิดภัณฑอาหารปลอดภัย
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ
คอนกรีต ถนนสายโท (ซอยพิเศษ - สะดวกปลอดภัยในการใช
สายเหมืองแร) ชุมชนบานหวยขมิ้น เสนทางคมนาคม
หมูที่ ๑ ตําบลโคกตูม

ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนน ค.ส.ล. ๑,๒๐๐,๐๐๐
เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
พื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๒ ขยายไหลทาง ถนนสายโท (ทางหลวง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายไหลทางลูกรังบดอัดแนนกวางขางละ
๗๐๐,๐๐๐
หมายเลข ๓๓๓๓ - ซอยพิเศษ)
สะดวกปลอดภัยในการใช
๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย
ชุมชนบานหวยขมิ้น หมูที่ ๑
เสนทางคมนาคม
๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ตําบลโคกตูม
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

แบบ ผ.๐๑

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๑๘ที่

โครงการ

๓ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยรวมใจ(แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๓๓๓) ชุมชนบาน
โคกตูม ๑ หมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม

๔ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยนิคม ๓ ชุมชนบาน
โคกตูม ๑ หมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม และน้ําไม
ทวมขังบริเวณบานเรือนของ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๑,๓๕๐,๐๐๐
๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา ๙๖๒.๕๐ ตารางเมตร พรอม
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอม
บอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา ๒๗๕
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๑,๗๐๐,๐๐๐
สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา
เสนทางคมนาคม และน้ําไม ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา
ทวมขังบริเวณบานเรือนของ ๑,๒๒๐ ตารางเมตร พรอมวางทอ
ประชาชน
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง
๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวม
ไมนอยกวา ๓๐๕ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม
และน้ําไมทวมขัง

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม
และน้ําไมทวมขัง

กองชาง

-๑๙ที่

โครงการ

๕ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหลังบาน
นายวิโรจน หองดอกไม ชุมชนบาน
โคกตูม ๑ หมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา
เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
๖ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายและปูผิวทางแอสฟลทติก
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย ๑ (สาย สะดวกปลอดภัยในการใช
คอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล. เดิม
เอก - สายตรี) ชุมชนบานโคกตูม ๑ เสนทางคมนาคม
ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐
หมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๘,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๒๐ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๗ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง ๔.๐๐ ๑,๔๙๙,๔๐๐
ระบายน้ํา ซอยอารีย ๑ ชุมชนบาน สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
โคกตูม ๒ หมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ๑,๑๒๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเสนเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร
พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา
๒๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๘ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง ๔.๐๐
๑,๙๘๑,๓๕๐
ระบายน้ํา ซอยอารีย ๒ ชุมชนบาน สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
โคกตูม ๒ หมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอย กวา ๑,๔๘๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเสนเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร
พรอมบอพักความยาวรวมไมนอยกวา
๓๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๒๑ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕๘,๔๐๐

๙ กอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกกลาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
ซอยอารีย ๒ ชุมชนบานโคกตูม ๒ สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา
หมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอย
กวา ๒๖๔ ตารางเมตร ไหลทางลง
ลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
๑๐ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐
ยุวดี สิงหเหาะ (แยกจากซอยวัด
สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ปราสาทนิมิต) ชุมชนบานโคกตูม ๓ เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๘๐๐
หมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๑๑ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายและปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ๑,๕๐๘,๐๐๐
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยวัดปราสาท สะดวกปลอดภัยในการใช
ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐
นิมิต ชุมชนบานโคกตูม ๓ หมูที่ ๒ เสนทางคมนาคม
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ตําบลโคกตูม
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
๓,๐๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๒๒งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๒ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย ๔
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
(บริเวณคอสะพาน สายตรี - สายโท) สะดวกปลอดภัยในการใช
ชุมชนบานสามพันตา หมูที่ ๓
เสนทางคมนาคม
ตําบลโคกตูม

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๑๓ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยทางเขา
วัดสายตรี ชุมชนบานสามพันตา
หมูที่ ๓ ตําบลโคกตูม

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ที่

โครงการ

๑๔ กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนแยกจาก
สายโท (ระหวางซอย ๓ - ซอย ๔)
ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูที่ ๔
ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง ๖.๐๐
๙๙๐,๓๖๐
เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๑,๕๗๒
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ
๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๒,๒๘๐,๐๐๐
สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หรือ
เสนทางคมนาคม
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๓,๘๐๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๖๔๘,๐๐๐
สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หรือ
เสนทางคมนาคม
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๑,๐๘๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

-๒๓ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๒๐,๖๐๐

๑๕ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย ๗
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
(สายเอก - สายตรี) ชุมชนบานน้ําซับ สะดวกปลอดภัยในการใช
๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หรือ
หมูที่ ๕ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
พืน้ ที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๑,๖๒๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ
๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๑๖ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายและปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ๑,๓๒๐,๐๐๐
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย ๗ ชุมชน สะดวกปลอดภัยในการใช
ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐
บานหวยสม หมูที่ ๖ ตําบลโคกตูม เสนทางคมนาคม
เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
๓,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
๑๗ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย ๘
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
(บริเวณหลังทอลอดถนน)
สะดวกปลอดภัยในการใช
๖.๐๐ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕
ชุมชนบานหวยสม หมูที่ ๖
เสนทางคมนาคม
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ๓๖
ตําบลโคกตูม
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ
๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๒๒,๖๘๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๒๔ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๘ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนน
คอนกรีต ซอย ๑๐ ชุมชนบานหวยสม สะดวกปลอดภัยในการใช
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
หมูที่ ๖ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
๘๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา ๕,๐๔๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๑๙ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ (บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
คอสะพาน สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช
๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา
ชุมชนบานหวยจันทร หมูที่ ๗
เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
ตําบลโคกตูม
กวา ๑,๓๒๐ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด
๒๐ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนน
คอนกรีต สายโท (ตอจากเดิม)
สะดวกปลอดภัยในการใช
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร
ชุมชนบานหนองหอย หมูที่ ๙
เสนทางคมนาคม
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ตําบลโคกตูม
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา ๔,๘๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒,๐๐๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

๘๓๑,๖๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๑,๙๒๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๒๕ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๑ กอสรางถนนหินคลุก ซอยบาน
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก กวาง ๔.๐๐
นางสนุน ดีเอม ชุมชนบานหนองหอย สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
หมูที่ ๙ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๒๒ กอสรางถนนลูกรัง ซอยบานนาย
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง กวาง ๔.๐๐ เมตร
ประเชิญ เพ็ชรไทย (ตอจากถนนลูกรัง สะดวกปลอดภัยในการใช
ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เดิม) ชุมชนบานหนองหอย หมูที่ ๙ เสนทางคมนาคม
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ตําบลโคกตูม
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๒๓ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนน
คอนกรีต สายเหมืองแร (สายจัตวา - สะดวกปลอดภัยในการใช
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร
สายทหาร) ชุมชนบานหนองหอย เสนทางคมนาคม
ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หมูที่ ๙ ตําบลโคกตูม
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๒๔ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยต่ํา ๒
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๕.๐๐
ชุมชนบานหนองหอย หมูที่ ๙
สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๒,๕๐๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๑,๖๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

๑๓๒,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๑,๒๐๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๑,๕๐๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๒๖ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๕ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยพิเศษ
สะดวกปลอดภัยในการใช
ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม หมูที่ ๑๑ เสนทางคมนาคม
ตําบลโคกตูม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายและปูผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล. เดิม
ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๒๖ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบาน
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
นายทองหลอ พัฒนา ชุมชนบานหนองสะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
แฝกเลื่อม หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม เสนทางคมนาคม
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ๒,๐๐๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๒๗ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไทรเอน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐
ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม หมูที่ ๑๑ สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๑,๔๘๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑,๕๐๘,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

๑,๒๐๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๘๘๘,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๒๗ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๘ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยรุงเรือง
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
(แยกจากถนนสายวัดถ้ํามวง) ชุมชน สะดวกปลอดภัยในการใช
บานหนองแฝกเลื่อม หมูที่ ๑๑
เสนทางคมนาคม
ตําบลโคกตูม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา ๕๖๐ ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด
๒๙ กอสรางถนนลูกรังสายรอบเขา
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง กวาง ๔.๐๐ เมตร
หนองยาง ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม สะดวกปลอดภัยในการใช
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด
๓๐ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเขาบอขยะ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
(ตอจากของเดิม) ชุมชนบานหนอง สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา
แฝกเลื่อม หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา ๒๔๐ ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๓๓๖,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๓๙๖,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๑๔๔,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๒๘ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๓๑ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบาน ร.ต. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐
๒๘๘,๐๐๐
ธนกฤษ (ตรงขามวัดหนองแฝกเลื่อม สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ๔๘๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๓๒ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย ๑ (บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๖.๐๐
๖๓๕,๐๔๐
คอสะพาน สายจัตวา - สายทหาร) สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ชุมชนบานศูนยหนึ่ง พัฒนา หมูที่ ๑๒ เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย กวา ๑,๐๐๘
ตําบลโคกตูม
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ
๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๓๓ ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายและปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ๑,๖๕๘,๘๐๐
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย ๖
สะดวกปลอดภัยในการใช
ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐
(สายตรี - สายโท) ตอจากของเดิม เสนทางคมนาคม
เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ชุมชนบานซอย ๕ หมูที่ ๑๓
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
ตําบลโคกตูม
๓,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๒๙ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓๔ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ
คอนกรีต สายคันอางเก็บน้ําหวยสม สะดวกปลอดภัยในการใช
(ซอย ๕ - ซอย ๗) ชุมชนบานซอย ๕ เสนทางคมนาคม
ที่ ๑๓ ตําบลโคกตูม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐

ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว

๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา ๓,๐๐๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๓๕ กอสรางถนน ค.ส.ล. คันอางเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐
หวยสม ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หมูที่ ๑๔ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย กวา ๒,๐๐๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๓๖ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย ๔
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๑,๒๓๙,๘๔๐
(บริเวณคอสะพาน สายโท - สายจัตวาสะดวกปลอดภัยในการใช
๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา
ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา หมูที่ ๑๔ เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
ตําบลโคกตูม
กวา ๑,๙๖๘ ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๓๐ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓๗ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ
คอนกรีต และขยายไหลทาง ซอย ๘ สะดวกปลอดภัยในการใช
(สายโท - สายจัตวา) ชุมชนบาน
เสนทางคมนาคม
สระวัง หมูที่ ๑๕ ตําบลโคกตูม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
๑,๒๔๒,๐๐๐
ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ชวงที่ ๑ ผิวทาง
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ชวงที่ ๒ ผิวทาง
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ชวงที่ ๓ ขยายไหล
ทางกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐
เมตร หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา ๑,๖๒๐ ตารางเมตร
พื้นที่ไหลทาง ไมนอยกวา ๖๐๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๓๘ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนน
๑,๖๘๐,๐๐๐
คอนกรีต ซอย ๗ (สายจัตวา - สาย สะดวกปลอดภัยในการใช
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร
ทหาร) ชุมชนบานสระวัง หมูที่ ๑๕ เสนทางคมนาคม
ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
ตําบลโคกตูม
พื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๓๑ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓๙ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบาน
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
นางสาวภคิณ นาคใหม (แยกทางหลวง สะดวกปลอดภัยในการใช
หมายเลข ๓๓๓๓) ตอจากเดิม ชุมชน เสนทางคมนาคม
บานสระวัง หมูที่ ๑๕ ตําบลโคกตูม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๔๘๐,๐๐๐
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา
๘๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง
ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๔๐ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย ๑
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๖.๐๐ ๖๓๕,๐๔๐
(บริเวณคอสะพาน สายจัตวา สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
สายทหาร ชุมชนบานรวมใจหมู ๑๖ เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๑,๐๐๘
หมูที่ ๑๖ ตําบลโคกตูม
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ
๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๔๑ กอสรางถนน ค.ส.ล. ภายในบาน
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐
๕๗๖,๐๐๐
มั่นคง ชุมชนบานรวมใจหมู ๑๖
สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หมูที่ ๑๖ ตําบลโคกตูม
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ๙๖๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๓๒ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔๒ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
คอนกรีต ซอยดงจําปา ๑ หมูที่ ๑ สะดวกปลอดภัยในการใช
ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ชวงที่ ๑ ผิวทาง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
เสนทางคมนาคม
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ชวงที่ ๒ ผิวทาง
กวาง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ชวงที่ ๓ ผิวทาง
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ชวงที่ ๔ ผิวทาง
กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟลท
ติกคอนกรีตไมนอยกวา ๑,๗๘๑.๖๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗๑๒,๖๔๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-๓๓ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๔๓ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนน
๖๘๑,๒๐๐
คอนกรีต ซอยดงจําปา ๒ หมูที่ ๑ สะดวกปลอดภัยในการใช
ค.ส.ล.เดิม ชวงที่ ๑ ผิวทางกวาง ๔.๕๐
ตําบลนิคมสรางตนเอง
เสนทางคมนาคม
เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ชวงที่ ๒ ผิวทางกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ชวงที่ ๓
ผิวทางกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟลทติก
คอนกรีตไมนอยกวา ๑,๗๐๓ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๔๔ กอสรางถนนลูกรัง ซอยดงจําปา ๑๒ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง กวาง ๔.๐๐ เมตร
๗๙,๒๐๐
ชุมชนบานดงจําปา ๑ หมูที่ ๑
สะดวกปลอดภัยในการใช
ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
ตําบลนิคมสรางตนเอง
เสนทางคมนาคม
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๔๕ กอสรางถนนลูกรัง ซอยดงจําปา ๑๐ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง กวาง ๓.๐๐ เมตร
๓๙,๖๐๐
ชุมชนบานดงจําปา ๑ หมูที่ ๑
สะดวกปลอดภัยในการใช
ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
ตําบลนิคมสรางตนเอง
เสนทางคมนาคม
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๓๔ที่

โครงการ

๔๖ กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย
ดงจําปา ๕ ชุมชนบานดงจําปา ๒
หมูที่ ๒ ตําบลนิคมสรางตนเอง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๓๘๗,๘๐๐

เพื่อใหประชาชนไดรับความ รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชํารุดเสียหาย
สะดวกปลอดภัยในการใช
ออก และกอสรางผิวทาง ค.ส.ล.กวาง
เสนทางคมนาคม
๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ๒,๒๘๐
ตารางเมตร พรอมวางทอ ค.ส.ล.ลอดถนน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร
จํานวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๔๗ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยดงจําปา ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๕๓๕,๒๐๐
(ตอจากของเดิม) ชุมชนบาน
สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา
ดงจําปา ๒ หมูที่ ๒,๘ ตําบลนิคม เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา
สรางตนเอง
๘๙๒ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๔๘ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๒๘๘,๐๐๐
เรือง เทียนทอง ชุมชนบานนิคม ๑ สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา
พัฒนา หมูที่ ๓ ตําบลนิคมสราง
เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา
ตนเอง
๔๘๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๓๕ที่

โครงการ

๔๙ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนาง
พรทิพย ชุมชนบานนิคม ๑ พัฒนา
หมูที่ ๓ ตําบลนิคมสรางตนเอง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๐๔,๐๐๐

เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐
สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๑,๓๔๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด
๕๐ ปรับบปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลท เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิว
๑,๒๙๑,๒๐๐
คอนกรีต สายบานนิคม ๔ (ทางเขา สะดวกปลอดภัยในการใช
ทางเดิมผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
รง.กสย.) ชุมชนบานนิคม ๑ พัฒนา เสนทางคมนาคม
๕๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
หมูที่ ๓ ตําบลนิคมสรางตนเอง
แอสฟลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา ๓,๒๒๘
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๕๑ กอสรางถนน ค.ส.ล. บานคงเจริญ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๑๐,๘๐๐
ซอย ๑ (บานนางขันทอง) ชุมชน
สะดวกปลอดภัยในการใช
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕
บานทาเดื่อ - คงเจริญ หมูที่ ๔
เสนทางคมนาคม
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๕๔
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๓๖ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๕๒ กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายใน เพื่อใหประชาชนไดรับความ
หมูบานคงเจริญ (เลียบลําหวย
สะดวกปลอดภัยในการใช
ซับเหล็ก) ชุมชนบานทาเดื่อ -คงเจริญ เสนทางคมนาคม
หมูที่ ๔ ตําบลนิคมสรางตนเอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑. ตอกเสาเข็มปองกันดินคันทางบริเวณ ๘๘๘,๐๐๐
ลําหวยซับเหล็ก ยาวประมาณ ๑๒๐ เมตร
๒. รื้อผิวทางเดิมที่ชํารุดเสียออกและ
กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๔๘๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๕๓ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๑,๔๙๙,๔๐๐
ระบายน้ํา ถนนหมูบานทาเดื่อ (จาก สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา
สะพานหนาวัด - ทางแยกหนาบาน เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
ผูใหญบาน) ชุมชนบานทาเดื่อ กวา ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พรอมวาง
คงเจริญ หมูที่ ๔ ตําบลนิคมสราง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน
ตนเอง
ศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก
ความยาวรวม ๒๘๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๓๗งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๕๔ กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ทาเดื่อ (จากบริเวณที่ดินนายปรีชา - สะดวกปลอดภัยในการใช
ที่ดินนางจํารูญ) ชุมชนบานทาเดื่อ - เสนทางคมนาคม
คงเจริญ หมูที่ ๔ ตําบลนิคมสราง
ตนเอง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๕๕ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบาน พ.อ.
โอภาส เกตุรัตน ชุมชนบานทาเดื่อ คงเจริญ หมูที่ ๔ ตําบลนิคมสราง
ตนเอง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ที่

โครงการ

๕๖ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ถนนภายในหมูบานทาเดื่อ
นอย ชุมชนบานทาเดื่อนอย หมูที่ ๕
ตําบลนิคมสรางตนเอง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐
๑,๒๔๘,๐๐๐
เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๒,๐๘๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐
๔๘๐,๐๐๐
สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๘๐๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน
๕๙๒,๐๐๐
สะดวกปลอดภัยในการใช
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
เสนทางคมนาคม
๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา ๑,๔๘๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

-๓๘ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๕๗ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมระหวาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ถนนวังน้ําดํา - ทางเขาอางเก็บน้ํา สะดวกปลอดภัยในการใช
หวยซับเหล็ก ชุมชนบานนิคมหมู ๖ เสนทางคมนาคม
สามัคคี หมูที่ ๖ ตําบลนิคมสราง
ตนเอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๖.๐๐ ๑,๑๑๖,๐๐๐
เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย กวา ๑,๘๖๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด
๕๘ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเหมือนพลอย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๒๑๖,๐๐๐
(แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕
ชุมชนบานนิคมหมู ๖ สามัคคี
เสนทางคมนาคม
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๓๖๐
หมูที่ ๖ ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๕๙ กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยหินลาด เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางสะพาน คสล. กวาง ๗.๐๐ เมตร ๒,๐๐๐,๐๐๐
ชุมชนบานหนองขาม
สะดวกปลอดภัยในการใช
ยาว ๒๔ เมตร จํานวน ๑ แหง พรอมยก
หมูที่ ๗ ตําบลนิคมสรางตนเอง
เสนทางคมนาคม
ระดับ ถนนลูกรังบดอัดแนนบริเวณคอ
สะพาน รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๓๙ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๖๐ ซอมแซมถนนลูกรังสายมะคาหาขา เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมแซมถนนลูกรัง กวาง ๔.๐๐
ชุมชนบานหนองขาม หมูที่ ๗
สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
ตําบลนิคมสรางตนเอง
เสนทางคมนาคม
๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๖๑ ซอมแซมถนนลูกรังสายบานซับสวอง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมแซมถนนลูกรัง กวาง ๔.๐๐
(ตอจากของเดิม) ชุมชนบาน
สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
หนองขาม หมูที่ ๗ ตําบลนิคมสราง เสนทางคมนาคม
๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
ตนเอง
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๖๒ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน
คอนกรีต (บานหนองน้ําขาว - หวย สะดวกปลอดภัยในการใช
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๔.๐๐ เมตร
หินลาด) ชุมชนบานหนองถ้ํา หมูที่ ๗ เสนทางคมนาคม
ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ตําบลนิคมสรางตนเอง
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา ๓,๗๖๐ ตารางเมตร
รายละเอียด ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๓๙๖,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๕๒๘,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๑,๕๐๔,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๔๐ที่

โครงการ

๖๓ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยชางจวง ชุมชนบาน
หมู ๘ สามัคคี หมูที่ ๘ ตําบลนิคม
สรางตนเอง

๖๔ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยสามัคคี ชุมชนบาน
หมู ๘ สามัคคี หมูที่ ๘ ตําบลนิคม
สรางตนเอง

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม และน้ําไม
ทวมขังบริเวณบานเรือนของ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา ๓๓๒ ตารางเมตร พรอม
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอม
บอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา ๘๓
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา
เสนทางคมนาคม และน้ําไม ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
ทวมขังบริเวณบานเรือนของ กวา ๔๐๔ ตารางเมตร พรอม
ประชาชน
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอม
บอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา ๑๐๑
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๔๔๐,๕๕๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๕๓๙,๕๕๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๔๑ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๖๕ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ
คอนกรีต ซอยบานนายปรีชา คูหา สะดวกปลอดภัยในการใช
ชุมชนบานนิคม ๓ หมูที่ ๙ ตําบล เสนทางคมนาคม
นิคมสรางตนเอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียด ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๖๖ กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนแยกเขา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
ทรายออน ชุมชนบานนิคม ๓
สะดวกปลอดภัยในการใช
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา
หมูที่ ๙ ตําบลนิคมสรางตนเอง
เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา ๘๘๘ ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด
๖๗ กอสรางถนนลูกรัง ซอยบานซับราง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง กวาง ๔.๐๐ เมตร
ชุมชนบานนิคม ๓ หมูที่ ๙
สะดวกปลอดภัยในการใช
ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
ตําบลนิคมสรางตนเอง
เสนทางคมนาคม
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑,๒๐๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๕๓๒,๘๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๗๙,๒๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

-๔๒ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๖๘ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ
คอนกรีต สายคันคลองบอ ๔ ชุมชน สะดวกปลอดภัยในการใช
บานนิคม ๓ หมูที่ ๙ ตําบลนิคม
เสนทางคมนาคม
สรางตนเอง

๗๖๘,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๖๙ กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนแยกจากถนน
สายเหมืองแรเขาบานซับใหม ชุมชน
บานซับเสือแมบบสามัคคี หมูที่ ๑๐
ตําบลนิคมสรางตนเอง

๒,๖๔๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๑,๖๘๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๗๐ กอสรางถนน ค.ส.ล. ภายในบานซับ
เสือแมบ (บานซับใหม - บานซับเสือ
แมบ) ชุมชนบานซับเสือแมบ
หมูที่ ๑๐ ตําบลนิคมสรางตนเอง

ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา ๑,๙๒๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐
สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
เสนทางคมนาคม
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ๔,๔๐๐
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง ๔.๐๐
สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เสนทางคมนาคม
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา
๒,๘๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง
ตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-๔๓ที่

โครงการ

๗๑ กอสรางทอสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณ
ฝายเดิม (ฝายบานนางสอิ้ง) ดานหลัง
โรงเรียนบานซับเสือแมบ ชุมชนบาน
ซับเสือแมบ หมูที่ ๑๐ ตําบลนิคม
สรางตนเอง
๗๒ กอสรางสะพาน คสล. บริเวณถนน
ทางเขาบานซับเสือแมบ ชุมชนบาน
ซับเสือแมบ หมูที่ ๑๐ ตําบลนิคม
สรางตนเอง

๗๓ กอสรางถนน ค.ส.ล. ทางเขาบาน
ซับเสือแมบ (บริเวณคอสะพาน ๒)
ชุมชนบานซับเสือแมบ หมูที่ ๑๐
ตําบลนิคมสรางตนเอง

วัตถุประสงค
เพื่อเปนทางระบายน้ําใหน้ํา
ในลําหวยสามารถระบายไดดี
และประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางทอสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด
๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
จํานวน ๖ ชอง รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

กอสรางสะพาน คสล. กวาง ๘.๐๐
เมตร ยาว ๑๘ เมตร จํานวน ๑ แหง
พรอมยกระดับถนนลูกรังบดอัดแนน
บริเวณคอสะพาน รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด
เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
สะดวกปลอดภัยในการใช
๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา
เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๖๐๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

๑,๘๐๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

น้ําในลําหวยสามารถระบาย
ไดดี ไมเกิดอุทกภัย และ
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

๘๖๔,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

กองชาง

-๔๔ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา ๙๖๐ ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด
๗๕ ซอมแซมถนนหินคลุก สายบานซับ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมแซมถนนหินคลุก กวาง ๔.๐๐
เสือแมบ - หนองน้ําขาว ชุมชนบาน สะดวกปลอดภัยในการใช
เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
ซับเสือแมบสามัคคี หมูที่ ๑๐
เสนทางคมนาคม
๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
ตําบลนิคมสรางตนเอง
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๗๖ กอสรางถนน ค.ส.ล. แยกจากซอย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
ดงจําปา ๘ ชุมชนบานรักโคกสะอาด สะดวกปลอดภัยในการใช
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา
หมูที่ ๑๑ ตําบลนิคมสรางตนเอง
เสนทางคมนาคม
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา ๔๕๐ ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๕๒๓,๖๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๒๗๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

๗๔ กอสรางถนน ค.ส.ล. สายบานซับเสือ เพื่อใหประชาชนไดรับความ
แมบ - บานซับใหม) ชุมชนบาน
สะดวกปลอดภัยในการใช
เสือแมบสามัคคี หมูที่ ๑๐ ตําบล เสนทางคมนาคม
นิคมสรางตนเอง

๕๗๖,๐๐๐

-๔๕ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๗๗ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ
คอนกรีต ซอยดงจําปา ๘ (ตอจากของ สะดวกปลอดภัยในการใช
เดิม) ชุมชนบานรักโคกสะอาด
เสนทางคมนาคม
หมูที่ ๑๑ ตําบลนิคมสรางตนเอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๐๐,๐๐๐

ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา ๒,๐๐๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๗๘ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน
๘๐๐,๐๐๐
คอนกรีต ซอยดงจําปา ๗ (ตอจากของ สะดวกปลอดภัยในการใช
ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
เดิม) ชุมชนบานรักโคกสะอาด
เสนทางคมนาคม
๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
หมูที่ ๑๑ ตําบลนิคมสรางตนเอง
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา ๒,๐๐๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๗๙ ซอมแซมถนนลูกรังสายตางๆ ภายใน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมแซมถนนลูกรังสายตางๆ ที่ชํารุด
๑,๓๒๐,๐๐๐
เขตเทศบาลตําบลโคกตูมที่ชํารุด
สะดวกปลอดภัยในการใช
เสียหาย และไดรับการรองขอให
เสียหาย และไดรับการรองขอให
เสนทางคมนาคม
ดําเนินการซอมแซม ควายาวรวม
ดําเนินการซอมแซม
ประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร
๘๐ ซอมแซมทอระบายน้ําภายในเขต เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ซอมแซมทอระบายน้ําที่ชํารุดเสียหาย
เทศบาลตําบลโคกตูมที่ชํารุดเสียหาย บริเวณชุมชน
และไดรับการรองขอใหดําเนินการ
และไดรับการรองขอใหดําเนินการ
ซอมแซม
ซอมแซม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

กองชาง

จํานวนถนน ประชาชนไดรับความสะดวก
ที่ไดรับการ และปลอดภัยในการใช
ซอมแซม เสนทางคมนาคม

กองชาง

จํานวนทอ

กองชาง

ระบายน้ําที่ได
รับการซอมแซม

น้ําไมทวมขังบริเวณชุมชน

-๔๖ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๘๑ จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อใชในการซอม เพื่อใหประชาชนไดรับความ
แซมถนนสายตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย สะดวกปลอดภัยในการใช
และใชในกิจการประปาหมูบาน
เสนทางคมนาคม
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

๕๐๐,๐๐๐

จํานวนถนนที่ได
รับการซอมแซม
และจํานวน
วัสดุที่สนับสนุน
กิจการประปา
หมูบาน

๘๒ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานหวยขมิ้น
หมูที่ ๑ ตําบลโคกตูม

๗๒๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๘๓ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานสามพันตา
หมูที่ ๓ ตําบลโคกตูม

จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมถนน
สายตางๆ ในเขตเทศบาลที่ชํารุด
เสียหาย ใหสามารถสัญจรไปมาได
โดยสะดวกและปลอดภัย และจัดซื้อ
วัสดุสนับสนุนกิจการประปาหมูบาน
ใหประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค บริโภค
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๒ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม
ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

-๔๗ที่

โครงการ

๘๔ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานหนองแกเตื่อย
หมูที่ ๔ ตําบลโคกตูม

๘๕ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานน้ําซับ
หมูที่ ๕ ตําบลโคกตูม

๘๖ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานหวยสม
หมูที่ ๖ ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๔ บอ ขนาด ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐
อุปโภค - บริโภค
เสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว (กนบอ
(๒ บอ)
(๒ บอ)
๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๒ บอ
๗๒๐,๐๐๐
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๒ บอ
๗๒๐,๐๐๐
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

-๔๘ที่

โครงการ

๘๗ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานหวยจันทร
หมูที่ ๗ ตําบลโคกตูม

๘๘ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานหวยบงสามัคคี
หมูที่ ๘ ตําบลโคกตูม

๘๙ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานหนองหอย
หมูที่ ๙ ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๒ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๓ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๗๒๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๓๖๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๑,๐๘๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

-๔๙ที่

โครงการ

๙๐ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ ๑๐ ตําบลโคกตูม

๙๑ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม

๙๒ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานศูนยหนึ่งพัฒนา
หมูที่ ๑๒ ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๔ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑,๐๘๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๓๖๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๓๖๐,๐๐๐

-๕๐ที่

โครงการ

๙๓ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานซอย ๕
หมูที่ ๑๓ ตําบลโคกตูม

๙๔ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานสระวัง
หมูที่ ๑๕ ตําบลโคกตูม

๙๕ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานรวมใจ หมู ๑๖
หมูที่ ๑๖ ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๖๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

-๕๑ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๒ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
๙๗ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
บริเวณชุมชนบานนิคม ๑ พัฒนา
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
หมูที่ ๓ ตําบลนิคมสรางตนเอง
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
๙๘ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
บริเวณชุมชนบานนิคมหมู ๖ สามัคคี อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
หมูที่ ๖ ตําบลนิคมสรางตนเอง
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๙๖ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานดงจําปา ๒
หมูที่ ๒ ตําบลนิคมสรางตนเอง

๗๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๓๖๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๓๖๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

-๕๒ที่

โครงการ

๙๙ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บริเวณชุมชนบานหนองถ้ํา
หมูที่ ๗ ตําบลนิคมสรางตนเอง

๑๐๐ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล

บริเวณชุมชนบานนิคม ๓
หมูที่ ๙ ตําบลนิคมสรางตนเอง

๑๐๑ เปาลางบอบาดาลในเขตเทศบาล

ตําบลโคกตูม
๑๐๒ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานสามพันตา
หมูที่ ๓ ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๑ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน ๒ บอ
อุปโภค - บริโภค
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ ๖ นิ้ว
(กนบอ ๔ นิ้ว) ความลึกไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อลางตะกอนและทําใหน้ําที่ เปาลางบอบาดาล จํานวน ๑๕ บอ
ไดใสมากขึ้น และสูบไดคลอง
มากขึ้น
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๑ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๖๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๒๖๓,๑๐๐

จํานวนบอ
บาดาลที่
เปาลาง
ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๔๕๐,๐๐๐

-๕๓ที่

โครงการ

๑๐๓ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานหนองแกเตื่อย
หมูที่ ๔ ตําบลโคกตูม

๑๐๔ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานน้ําซับ
หมูที่ ๕ ตําบลโคกตูม
๑๐๕ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานหวยสม
หมูที่ ๖ ตําบลโคกตูม

๑๐๖ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานหวยบงสามัคคี
หมูที่ ๘ ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๙๐๐,๐๐๐

เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๒ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
๙๐๐,๐๐๐
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕ เมตร
ในการอุปโภค – บริโภค
จํานวน ๒ แหง รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
๔๕๐,๐๐๐
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๑ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
๙๐๐,๐๐๐
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๒ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

-๕๔ที่

โครงการ

๑๐๗ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานหนองหอย
หมูที่ ๙ ตําบลโคกตูม

๑๐๘ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ ๑๐ ตําบลโคกตูม

๑๐๙ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๑ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๓ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๕๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๒๐
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๑ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๔๕๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๑,๓๕๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

๘๖๐,๐๐๐

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

-๕๕ที่

โครงการ

๑๑๐ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานซอย ๕
หมูที่ ๑๓ ตําบลโคกตูม

๑๑๑ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานสระวัง
หมูที่ ๑๕ ตําบลโคกตูม
๑๑๒ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานรวมใจ หมู ๑๖
หมูที่ ๑๖ ตําบลโคกตูม
๑๑๓ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

บริเวณชุมชนบานดงจําปา ๒
หมูที่ ๒ ตําบลนิคมสรางตนเอง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๑ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕ เมตร จํานวน
ในการอุปโภค – บริโภค
๑ แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕ เมตร จํานวน
ในการอุปโภค – บริโภค
๑ แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๒ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๕๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

-๕๖ที่

โครงการ

๑๑๔ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
๔๕๐,๐๐๐
บริเวณชุมชนบานนิคม ๑ พัฒนา
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
หมูที่ ๓ ตําบลนิคมสรางตนเอง
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๑ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
๑๑๕ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
๔๕๐,๐๐๐
บริเวณชุมชนบานนิคมหมู ๖ สามัคคี หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
หมูที่ ๖ ตําบลนิคมสรางตนเอง
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๒ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
๑๑๖ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา
เพื่อเก็บน้ําทําระบบประปา กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐
บริเวณชุมชนบานนิคม ๓
หมูบาน ใหประชาชนมีน้ําใช ความจุ ๒๐ ลูกบาศกเมตร สูง ๑๕
หมูที่ ๙ ตําบลนิคมสรางตนเอง
ในการอุปโภค – บริโภค
เมตร จํานวน ๒ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
๑๑๗ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย ๓ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณซอย ๓ ชุมชน
๓๐๐,๐๐๐
ชุมชนบานหนองแกเตื่อย
อยางทั่วถึง และไดรับความ บานหนองแกเตื่อย รายละเอียดตามที่
หมูที่ ๔ ตําบลโคกตูม
สะดวกปลอดภัย
การไฟฟาสวนภูมิภาคฯ กําหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

-๕๗ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑๑๘ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย ๒ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

ชุมชนบานหนองแกเตื่อย
อยางทั่วถึง และไดรับความ
หมูที่ ๔ ตําบลโคกตูม
สะดวกปลอดภัย
๑๑๙ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
สาธารณะ บริเวณซอย ๗ ชุมชนบาน อยางทั่วถึง และไดรับความ
น้ําซับ หมูที่ ๕ ตําบลโคกตูม
สะดวกปลอดภัย
๑๒๐ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย ๗ -เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

ซอย ๑๐ สายตรี ชุมชนบานหวยสม อยางทั่วถึง และไดรับความ
หมูที่ ๖ ตําบลโคกตูม
สะดวกปลอดภัย
๑๒๑ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

สาธารณะ บริเวณบานนายณรงค อยางทั่วถึง และไดรับความ
นอยแกว ชุมชนบานน้ําซับ
สะดวกปลอดภัย
หมูที่ ๕ ตําบลโคกตูม
๑๒๒ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
สาธารณะ บริเวณซอย ๑ - สายตรี อยางทั่วถึง และไดรับความ
ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ ๑๐ ตําบลโคกตูม สะดวกปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย ๒
ชุมชนบานหนองแกเตื่อยรายละเอียด
ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคฯ กําหนด
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ บริเวณซอย ๗ ชุมชนบาน
น้ําซับ รายละเอียดตามที่การไฟฟา
สวนภูมิภาคฯ กําหนด
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย ๗ ซอย ๑๐ สายตรี ชุมชนบานหวยสม
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะบริเวณบานนายณรงค นอยแกว
ชุมชนบานน้ําซับ รายละเอียดตามที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคฯ กําหนด
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ บริเวณซอย ๑ - สายตรี
ชุมชนบานคีรีวงก รายละเอียดตามที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคฯกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย
ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๘๕๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๒๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๑๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

กองชาง

-๕๘ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑๒๓ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

สาธารณะ จากถนนสายโคกตูม - พระ อยางทั่วถึง และไดรับความ
พุทธบาท เขาหมูบานหนองแฝกเลื่อม สะดวกปลอดภัย
ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม
๑๒๔ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณบาน

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
นายตอง ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม อยางทั่วถึง และไดรับความ
หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม
สะดวกปลอดภัย

๑๒๕ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

สาธารณะ บริเวณซอยบานนายเปย อยางทั่วถึง และไดรับความ
ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
สะดวกปลอดภัย
หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะจากถนนสายโคกตูม - พระ
พุทธบาท เขาหมูบานหนองแฝกเลื่อม
ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณบาน
นายตอง ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะจ บริเวณซอยบานนายเปย
ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๒๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๑๕๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

-๕๙ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑๒๖ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ บริเวณซอย ๖ -คันอางเก็บ
น้ําหวยสม ชุมชนบานหวยเสาร
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ บริเวณซอย ๒ (สายจัตวา สายทหาร) ชุมชนบานรวมใจ หมู ๑๖
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด

๑๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๒๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๑๒๘ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยดง เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณซอยดงจําปา ๔

๕๐๐,๐๐๐

(ตอจากของเดิม) ชุมชนบานดงจําปา ๒
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคฯ
กําหนด
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย
นิคม ๑ พัฒนา - ซอยนิคม ๔ ชุมชน
บานนิคม ๑ พัฒนา รายละเอียดตามที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคฯ กําหนด

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

จําปา ๔ (ตอจากของเดิม) ชุมชนบาน
ดงจําปา ๒ หมูที่ ๒ ตําบลนิคมสราง
ตนเอง
๑๒๙ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย
นิคม ๑ พัฒนา - ซอยนิคม ๔ ชุมชน
บานนิคม ๑ พัฒนา หมูที่ ๓ ตําบล
นิคมสรางตนเอง

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย
ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

สาธารณะ บริเวณซอย ๖ - คันอาง อยางทั่วถึง และไดรับความ
เก็บน้ําหวยสม ชุมชนบานหวยเสาร สะดวกปลอดภัย
พัฒนา หมูที่ ๑๔ ตําบลโคกตูม
๑๒๗ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

สาธารณะ บริเวณซอย ๒ (สายจัตวา - อยางทั่วถึง และไดรับความ
สายทหาร) ชุมชนบานรวมใจ หมู ๑๖ สะดวกปลอดภัย
หมูที่ ๑๖ ตําบลโคกตูม

อยางทั่วถึง และไดรับความ
สะดวกปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง และไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

๑๐๐,๐๐๐

-๖๐ที่

โครงการ

๑๓๐ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง และไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

บานนางประทุม โพธิ์ทอง ชุมชน
บานนิคม ๑ พัฒนา หมูที่ ๓ ตําบล
นิคมสรางตนเอง
๑๓๑ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
สาธารณะ จากบานนางสายฝน - บาน อยางทั่วถึง และไดรับความ
นางจรูญ ชุมชนบานทาเดื่อ - คงเจริญ สะดวกปลอดภัย
หมูที่ ๔ ตําบลนิคมสรางตนเอง
๑๓๒ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

สาธารณะ ภายในหมูบานทาเดื่อนอย อยางทั่วถึง และไดรับความ
(ตอจากของเดิม) ชุมชนบานทาเดื่อนอย สะดวกปลอดภัย
หมูที่ ๕ ตําบลนิคมสรางตนเอง
๑๓๓ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย

หมูบานซับเหล็กฮิลล ชุมชนบาน
นิคมหมู ๖ สามัคคี หมูที่ ๖ ตําบล
นิคมสรางตนเอง

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง และไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย
๒๐๐,๐๐๐
บานนางประทุม โพธิ์ทอง ชุมชน
บานนิคม ๑ พัฒนา รายละเอียดตามที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคฯ กําหนด
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
๒๐๐,๐๐๐
สาธารณะ จากบานนางสายฝน - บาน
นางจรูญ ชุมชนบานทาเดื่อ - คงเจริญ
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
๒๐๐,๐๐๐
สาธารณะ ภายในหมูบานทาเดื่อนอย
(ตอจากของเดิม) ชุมชนบานทาเดื่อนอย
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยหมูบาน
๑๐๐,๐๐๐
ซับเหล็กฮิลลชุมชนบานนิคมหมู ๖ สามัคคี
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

-๖๑ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ (หนาบานกุสุมา)
อยางทั่วถึง และไดรับความ สาธารณะ (หนาบานกุสุมา)
ชุมชนบานหนองขาม หมูที่ ๗
สะดวกปลอดภัย
ชุมชนบานหนองขาม
ตําบลนิคมสรางตนเอง
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด
๑๓๕ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ (บานนายพรชัย ไชยรัตน - อยางทั่วถึง และไดรับความ สาธารณะ (บานนายพรชัย ไชยรัตน ไรนางลา คงอาภาส) ชุมชนบาน
สะดวกปลอดภัย
ไรนางลา คงอาภาส) ชุมชนบาน
หนองขาม หมูที่ ๗ ตําบลนิคมสราง
หนองขาม รายละเอียดตามที่การ
ตนเอง
ไฟฟาสวนภูมิภาคฯ กําหนด
๑๓๖ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ (สํานักสงฆรัตนา - ไรนาง อยางทั่วถึง และไดรับความ สาธารณะหนาบานกุสุมาชุมชนบาน
ทุมมี กองโภค) ชุมชนบานหนองขาม สะดวกปลอดภัย
หนองขาม รายละเอียดตามที่การไฟฟา
หมูที่ ๗ ตําบลนิคมสรางตนเอง
สวนภูมิภาคฯ กําหนด
๑๓๗ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการใ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทาง
เขาบานนิคม ๓ ชุมชนบานนิคม ๓ ชรถใชถนน บริเวณทางเขา เขาบานนิคม ๓ ชุมชนบานนิคม ๓
หมูที่ ๙ ตําบลนิคมสรางตนเอง
บานนิคม ๓
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑๓๔ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

๑๐๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๒๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

๒๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

อุบัติเหตุจากการใชรถใช
ถนนบริเวณทางเขาบาน
นิคม ๓ ลดลง

กองชาง

-๖๒ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑๓๘ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

สาธารณะ ซอยบานซับราง
ชุมชนบานนิคม ๓
หมูที่ ๙ ตําบลนิคมสรางตนเอง

อยางทั่วถึง และไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

๑๓๙ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

สาธารณะ ซอยบานนายปรีชา คูหา อยางทั่วถึง และไดรับความ
ชุมชนบานนิคม ๓ หมูที่ ๙ ตําบล สะดวกปลอดภัย
นิคมสรางตนเอง

๑๔๐ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณชุมชน เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

บานรักโคกสะอาด (ตอจากของเดิม) อยางทั่วถึง และไดรับความ
ชุมชนบานรักโคกสะอาด หมูที่ท ๑๑ สะดวกปลอดภัย
ตําบลนิคมสรางตนเอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ ซอยบานซับราง
ชุมชนบานนิคม ๓
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ ซอยบานนายปรีชา คูหา
ชุมชนบานนิคม ๓
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด

๒๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย
บานนางประทุม โพธิ์ทอง
ชุมชนบานรักโคกสะอาด
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคฯ กําหนด

๑๐๐,๐๐๐

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และไดรับความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

-๖๓ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๔๑ จัดซื้อวัสดุซอมแซมไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม
๑๔๒ โครงการขยายทอเมนประปา

ปลอดภัยในการสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่วถึง

ภายในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งแตซอยนิคม ๓ ถึง หอถังบาน
นายผิน บุตรพรหม

๑๔๓ โครงการปรับปรุงทอเมนประปา

เพื่อใหระบบทอเมนประปา เสนทางผูใชน้ําหอถังวัดเสมา-สายตรี
สงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลดปญหาทอประปาแตก
ชํารุดเนื่องจากถูกสัตวเลี้ยง
และยานพาหนะ

๑๔๔ โครงการซอมแซมระบบไฟฟา

เพื่อโรงเรียนเทศบาล ๑
ซอมแซมระบบไฟฟารั้วโรงเรียน
(ซอย๖) มีรั้วโรงเรียนที่พรอม เทศบาล ๑ (ซอย ๖)
ใชงาน

รั้วโรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนวัสดุ ประชาชนมีความสะดวก
ไฟฟาที่จัดซื้อ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืน
มีการดําเนิน ผูใชน้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
การสําเร็จตาม มีน้ําใชอยางเพียงพอ
เปาหมาย
มีการดําเนิน เพื่อใหการบริการน้ําประปา
โครงการ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สําเร็จตาม
เปาหมาย

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ระบบไฟฟา
แสงสวาง
รั้วโรงเรียน
ที่ซอมแซม
ระบบไฟฟา
แลวเสร็จ

โรงเรียนเทศบาล ๑
(ซอย ๖) มีรั้วโรงเรียนที่
พรอมใชงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองการ
ประปา
กองการ
ประปา

กองการศึกษา

-๖๔๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
๑. ยุทธศาสตร พัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบวางผังเมือง การใชประโยชนที่ดิน ปองกันและแกปญหาน้ําทวม
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ ดาดคอนกรีตลํารางสาธารณะ ดาน เพื่อใหน้ําสามารถระบายไดดี ดาดคอนกรีตลํารางสาธารณะ ยาว
๑,๐๐๐,๐๐๐
หลังหมูบาน พล รพศ. ชุมชน พล ไมทวมขังบานเรือนประชาชน ประมาณ ๒๒๕ เมตร รายละเอียด
รพศ. หมูที่ ๘ ตําบลนิคมสรางตนเอง และบริเวณชุมชน
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
๒ ขุดลอกอางเก็บน้ําบานซับเสือแมบ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ
ขุดลอกอางเก็บน้ํา จํานวน ๑ แหง
๑,๐๐๐,๐๐๐
ชุมชนบานซับเสือแมบ หมูที่ ๑๐
อุปโภค – บริโภค และการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเอง
เกษตรกรรม
ตําบลโคกตูมกําหนด
๓ วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ลอดถนน เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ลอดถนน
๒๓,๑๐๐
บริเวณซอยดงจําปา ๗ ชุมชนบานรัก บริเวณชุมชน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร
โคกสะอาด หมูที่ ๑๑ ตําบลนิคมสราง
จํานวน ๒ จุด ยาวจุดละ ๗ เมตร
ตนเอง
รายละเอียด ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

น้ําสามารถระบายไดดี
ไมทวมบานเรือนประชาชน
และบริเวณชุมชน

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย
ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค – บริโภค และการ
เกษตรกรรม
น้ําไมทวมขังบริเวณชุมชน

กองชาง

กองชาง

-๖๕ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔ ขุดลอกลํารางระบายน้ํา บริเวณชุมชน เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง
บานโคกตูม ๓ หมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม บริเวณชุมชน

ขุดลอกลํารางระบายน้ํา ยาวประมาณ
๑๘๗ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๕ กอสรางฝายกักเก็บน้ํา บริเวณหวย เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ
หนองถ้ํา ชุมชนบานหนองถ้ํา หมูที่ ๗ อุปโภค – บริโภค และการ
ตําบลนิคมสรางตนเอง
เกษตรกรรม
๖ จัดทําปายจราจรและปายบอกสถานที่ เพื่อใหประชาชนมีความ
ติดตั้งตามถนนสายตางๆ ในเขต
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน
เทศบาลตําบลโคกตูม
และทราบสถานที่ตางๆ

กอสรางฝายกักเก็บน้ํา จํานวน ๑
แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
จัดทําปายจราจร เชน ปายกําหนด
น้ําหนักบรรทุก ปายบังคับ ปายเตือน
ปายแนะนําฯลฯ และปายบอกสถานที่
ติดตั้งตามถนนสายตาง ๆ จํานวน
๑๐๐ ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

๗ ทาสีตีเสนจราจรถนนสายตางๆ
ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม

เพื่อใหประชาชนมีความ
ทาสีตีเสนจราจรถนนสายตางๆ ใน
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน เขตเทศบาลตําบลโคกตูม พื้นที่ทาสี
ตีเสน ประมาณ ๑,๒๕๐ ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๘๗,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๔๓๗,๕๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

น้ําสามารถระบายไดไมทวม
ขังบริเวณชุมชน

กองชาง

ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย
ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค – บริโภค และการ
เกษตรกรรม
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน และ
ทราบสถานที่ตางๆ

กองชาง

ดําเนินการ
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน

กองชาง

กองชาง

-๖๖๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยูทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการแขงขันวิชาการ
๑ ระดับประเทศ

๒ โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ระดับภาคกลาง

เพื่อรวมกิจกรรมการแขงขัน จัดสงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
วิชาการตามที่กําหนด
(ซอย ๖) เขาแขงขันวิชาการระดับ
ประเทศ
เพื่อรวมกิจกรรมการแขงขัน จัดสงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
วิชาการตามที่กําหนด
(ซอย ๖) เขารวมแขงขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาคกลาง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนครั้ง
ในการเขารวม
การแขงขัน
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
ในการเขารวม
การแขงขัน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนและครูไดพัฒนา
กองการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา และมี
ความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
นักเรียนและครูไดพัฒนา
กองการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา และมี
ความรูความสามารถเพิ่มขึ้น

-๖๗ที่

โครงการ

๓ โครงการจัดหาครุภัณฑการศึกษา

๔ โครงการซอมแซมและบํารุงรักษา
วัสดุและครุภัณฑของโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีครุภัณฑสําหรับ
ใชอยางเพียงพอ

เพื่อใหวัสดุและครุภัณฑ
ของโรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด สามารถ
ใชงานไดตามปกติ
๕ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)
(ซอย ๖) มีอาคารเรียนที่
พรอมใชงาน
๖ โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียน
ผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของ อปท.
ไมต่ํากวาในระดับดี
๗ โครงการนิเทศการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาครุภัณฑการศึกษาใหเพียงพอ
ตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด
ซอมแซมวัสดุและครุภัณฑของ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ซอย ๖) จํานวน ๑ แหง
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
จัดการตรวจประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด อยางนอยปละ
๑ ครั้ง

เพื่อพัฒนาครูผูสอนให
จัดการนิเทศการสอนครูผูสอน
มีมาตรฐานไมต่ํากวา
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
มาตรฐานการศึกษาของ อปท.

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ความพรอมใน
การมีวัสดุ
อุปกรณใชงาน
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ความพรอมใน
การมีวัสดุ
อุปกรณในงาน
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
อาคารที่
ปรับปรุงแลว
เสร็จ
๔๐,๐๐๐
ผานเกณฑ
มาตรฐาน
การศึกษาที่
อปท กําหนด
๓๐,๐๐๐

ผานเกณฑ
มาตรฐาน
การศึกษาที่

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัดมีครุภัณฑ
การศึกษาใชอยางเพียงพอ

กองการศึกษา

โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดมีครุภัณฑ
ใชงานไดตามปกติ

กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๑
กองการศึกษา
(ซอย ๖) มีอาคารพรอม
ปฏิบัติงานใหกับนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด
กองการศึกษา
มีมาตรฐานไมต่ํากวา
มาตรฐานการศึกษาที่ อปท.
กําหนดและผานการประเมิน
มาตรฐาน สมศ.
สถานศึกษาในสังกัด
กองการศึกษา
มีมาตรฐานไมต่ํากวา
มาตรฐานการศึกษาที่ อปท.

-๖๘ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๘ โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ซอย ๖)

เพื่อปองกันทรัพยสินของ
กอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖) (ซอย ๖) จํานวน ๑ แหง
ไมใหสูญหาย
(แบบแปลนตามที่เทศบาลกําหนด)
๙ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
เพื่อใหมีวัสดุการศึกษาใช
จัดหาวัสดุการศึกษาใหกับ
ในการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ในสังกัดใชอยางเพียงพอ
โรงเรียนในสังกัด
๑๐ โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑงานบาน เพื่อโรงเรียนและศูนยพัฒนา จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑงานบานงานครัว
งานครัวใหกับโรงเรียนและศูนยพัฒนา เด็กเล็กมีวัสดุ-ครุภัณฑงานบานใหแกโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กในสังกัด
งานครัวใชในการปฏิบัติงาน ในสังกัด
๑๑ โครงการกอสรางโรงอาหารพรอม
วัสดุและอุปกรณ

เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่
กอสรางโรงอาหาร จํานวน ๑ แหง
โตะ - เกาอี้สําหรับรับประทาน จัดหาโตะและเกาอี้สําหรับ
อาหารอยางเพียงพอ
รับประทานอาหาร

๑๒ โครงการวันเด็กแหงชาติ

เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก จัดกิจกรรมตางๆ และมอบของขวัญ
ไดเห็นความสําคัญของตนเอง ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
และใกลเคียงไดเขารวม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รั้วที่ดําเนิน โรงเรียนเทศบาล ๑
การแลวเสร็จ (ซอย ๖) มีรั้วโรงเรียนเพื่อใช
ในการปองกันทรัพยสิน
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ความเพียงพอ โรงเรียนในสังกัดมีวัสดุการ
ในการมี ศึกษาใชอยางเพียงอพอ
อุปกรณ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ โรงเรียนและศูนยพัฒนา
วัสดุ-ครุภัณฑ เด็กเล็กในสังกัดมีวัสดุ-ครุภัณฑ
งานบานงานครัว งานบานงานครัวใชอยาง
เพียงพอ
๓๐๐,๐๐๐
จํานวนโรงอาหาร นักเรียนมีสถานที่ โตะ
โตะเกาอี้สําหรับ เกาอี้ สําหรับรับประทาน
รับประทาน อาหารอยางเพียงพอ
อาหาร
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
จํานวน
เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
นักเรียนที่เขา สังกัดและใกลเคียงเกิดความ
รวมกิจกรรม ภูมิใจในตนเองและออกถึง
ความสามารถในดานตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-๖๙ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑๓ โครงการกอสรางอาคารหลังคาโดม เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล ๑ กอสรางอาคารหลังคาโดมบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)
(ซอย ๖) มีอาคารใชในการทํา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)
กิจกรรม
จํานวน ๑ หลัง
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๔ โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา เพื่อใหนักเรียนไดมีหองเรียน
เด็กเล็กวัดใหมจําปาทอง
ที่พรอมใชสําหรับการเรียน
การสอน
๑๕ โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา เพื่อใหนักเรียนไดมีหองเรียน
เด็กเล็กบานหนองถ้ํา
ที่พรอมใชสําหรับการเรียน
การสอน
๑๖ โครงการรื้อถอนอาคารไม
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)
แกนักเรียน

๒,๐๐๐,๐๐๐

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดใหมจําปาทอง จํานวน ๑ หลัง
(แบบแปลนตามเทศบาลกําหนด)
กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองถ้ํา จํานวน ๑ หลัง
(แบบแปลนตามเทศบาลกําหนด)
ดําเนินการรื้อถอนอาคารเรียนไม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)
จํานวน ๑ แหง
๑๗ โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา เพื่อใหนักเรียนไดมีหองเรียน กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กซอย ๕ สาย ๒ ซาย
ที่พรอมใชสําหรับการเรียน ซอย ๕ สาย ๒ ซาย จํานวน ๑ หลัง
การสอน
(แบบแปลนตามเทศบาลกําหนด)
๑๘ โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนา เพื่อใหนักเรียนไดมีอาคาร
ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบานโคกตูม
เรียนที่พรอมใชงาน
บานโคกตูม
(แบบแปลนตามเทศบาลกําหนด)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

อาคารที่ โรงเรียนเทศบาล๑(ซอย๖)
กอสรางแลว มีอาคารที่พรอมปฏิบัติงาน
เสร็จ
ใหกับนักเรียน

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

อาคารที่
กอสรางแลว
เสร็จ
อาคารที่
กอสรางแลว
เสร็จ
จํานวน
อาคารที่รื้อถอน
แลวเสร็จ
อาคารที่
กอสรางแลว
เสร็จ
อาคารที่
ปรับปรุงแลว
เสร็จ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหม
จําปาทองมีอาคารที่พรอม
ใชงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองถ้ํามีอาคารที่พรอม
ใชงาน
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑
(ซอย ๖) เกิดความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กซอย ๕
สาย ๒ ซาย มีอาคารที่พรอม
ใชงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โคกตูม มีอาคารที่พรอมใชงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-๗๐ที่

โครงการ

๑๙ โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
๒๐ โครงการกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงคและสวนสุขภาพ

๒๑ โครงการกอสรางสนามกีฬา

๒๒ โครงการอบรมสัมมนาครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค
เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดมีครุภัณฑสํานักงาน
ที่พรอมใชงาน
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลโคกตูมมี
สถานที่ในการออกกําลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลโคกตูมมี
สนามกีฬาฟุตบอล ในการ
ออกกําลังกายฝกซอมและ
แขงขันที่มีมาตรฐานเปน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอนใหกับครูผูสอนของ
โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาครุภัณฑสํานักงาน เชน
โตะ-เกาอี้ทํางาน , ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ
กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค
และสวนสุขภาพ จํานวน ๑ แหง
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครุภัณฑ
สํานักงานที่
จัดหา
๕,๐๐๐,๐๐๐
ลานกีฬาเอนก
ประสงคและ
สวนสุขภาพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
กองการศึกษา
ครุภัณฑสํานักงานที่พรอม
ใชงาน
เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
มีสถานที่ออกกําลังกายและ
ทํากิจกรรมนันทนาการ

สุขภาพที่กอสราง

กอสรางสนามกีฬาฟุตซอลพรอม
อัฒจรรยที่ไดมาตรฐาน
จํานวน ๑ แหง
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

จัดอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน ๑ ครั้ง

แลวเสร็จ
สนามกีฬา
ฟุตบอล
ที่กอสราง
แลวเสร็จ

เด็ก เยาวชน ประชาชนมี
กองการศึกษา
สนามกีฬาฟุตบอลในการออก
กําลังกายฝกซอมและแขงขัน
มาตรฐานสากลพรอมทั้ง
รองรับการเปนเจาภาพการ
แขงขันรวมกับหนวยงานอื่น
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ครู คณะกรรมการสถาน
กองการศึกษา
ในการจัด ศึกษา และบุคลากรทาง
อบรมสัมมนา การศึกษา มีความรูและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๗,๐๐๐,๐๐๐

-๗๑ที่

โครงการ

๒๓ โครงการประกวดสื่อและวิจัย
๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดการประกวดการทําโครงงาน
สังเคราะหคิดสรางสรร
ทุกกลุมสาระ จํานวน ๑ ครั้ง
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
จัดทําหลักสูตรใหตรงตาม
มีความรูดานวิชาการไมต่ํากวา มาตรฐานของ อปท.
มาตรฐานของ อปท.
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
เพื่อพัฒนาการเรียนรู
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ ตามความถนัดและความตองการของ
นักเรียนตลอดปการศึกษา
โครงการพัฒนาหองสมุดสถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาในสังกัด
พัฒนาหองสมุดสถานศึกษาใน
ในสังกัดเทศบาล
เทศบาลมีหองสมุดใหนักเรียน สังกัด
ใชสืบคนขอมูล
โครงการพัฒนาศูนยสื่ออนุบาล
เพื่อใหศูนยสื่ออนุบาล
พัฒนาศูนยสื่ออนุบาลสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาในสังกัดมีสื่อการ ในสังกัด
สอนที่หลากหลาย สอดคลอง
เพื่อฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ในการจัด
จํานวนครั้ง
ในการจัด

จํานวน
นักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนหอง
สมุดที่พัฒนา
แลวเสร็จ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนย
สื่ออนุบาลที่
พัฒนาแลวเสร็จ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนมีการคิดวิเคราะห กองการศึกษา
มีวิจารณญาณอยางไตรตรอง
สถานศึกษาในสังกัด
กองการศึกษา
มีหลักสูตรการเรียนการสอน
นักเรียนมีพัฒนาการดาน
การเรียนรูตามความถนัด

กองการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดมี
กองการศึกษา
หองสมุดที่ทันสมัยใหนักเรียน
ไดสืบคนขอมูล
ศูนยสื่ออนุบาลสถานศึกษา กองการศึกษา
ในสังกัดมีสื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลาย

กับพัฒนาการทางสมองของเด็ก

๒๘ โครงการปรับปรุงหองเรียนพิเศษ
สถานศึกษาในสังกัด

เพื่อใหนักเรียนมีหองเรียน
พิเศษที่รองรับเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน

ปรับปรุงหองเรียนที่พรอมใชงาน
ดานเทคโนโลยี

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

จํานวนหอง สถานศึกษาในสังกัดมี
เรียนที่ปรับปรุง หองเรียนพิเศษที่พรอม
แลวเสร็จ ใชงาน

กองการศึกษา

-๗๒ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๙ โครงการจัดทําหองธนาคารโรงเรียน เพื่อสถานศึกษาในสังกัด
จัดทําหองธนาคารโรงเรียนใหกับ
สถานศึกษาในสังกัด
มีสถานที่ใชในการจัดทํา
สถานศึกษาในสังกัด
ธนาคารโรงเรียน
๓๐ โครงการวันไหวครู
เพื่อใหนักเรียนสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันไหวครูใหกับสถาน
ในสังกัดไดรูจักการแสดง
ศึกษาในสังกัด จํานวน ๑ แหง
ความกตัญูตอครูอาจารย
๓๑ โครงวันสําคัญทางศาสนาของ
เพื่อใหนักเรียนสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
สถานศึกษาในสังกัด
ในสังกัดไดรูถึงวันสําคัญและ ใหกับนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
ประวัติความเปนมาของศาสนา
๓๒ โครงการจัดนิทรรศการวันสําคัญ
เพื่อใหนักเรียนไดรวม
จัดนิทรรศการในวันสําคัญทางการ
ทางการศึกษา เชน วันสุนทรภู
กิจกรรมในวันสําคัญเกี่ยวกับ ศึกษาใหกับนักเรียนสถานศึกษา
สัปดาหวิทยาศาสร เปนตน
การศึกษา
ในสังกัด
๓๓ โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ
(การแสดง)

เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถิ่น ในระดับชุมชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ
(การแสดง) ใหกับนักเรียนสถานศึกษา
ในสังกัด จํานวน ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนหอง
ที่จัดทําแลว
เสร็จ
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

สถานศึกษาในสังกัดมี
สถานที่ใชในการจัดทําหอง
ธนาคารโรงเรียน
นักเรียนไดแสดงออกถึง
ความกตัญูตอครูอาจารย

จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

นักเรียนสถานศึกษาใน
สังกัดไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

นักเรียนไดรูถึงวันสําคัญ
กองการศึกษา
และประวัติความเปนมา
ของวันสําคัญทางศาสนา
นักเรียนมีความรูและทํา
กองการศึกษา
กิจกรรมในวันสําคัญเกี่ยวกับ
การศึกษา
กองการศึกษา

-๗๓ที่

โครงการ

๓๔ โครงการสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น
SBMLD (แหลงเรียนรู)

วัตถุประสงค

เพื่อใหนักเรียนเห็นความ
สําคัญภูมิปญญาทองถิ่น
ตระหนักในการอนุรักษและ
สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
๓๕ โครงการทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อใหนักเรียนในสังกัด
ไดทัศนศึกษานอกสถานที่และ
เปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
๓๖ โครงการคุณธรรมนําชีวีสรางวิถี
เพื่อใหนักเรียนในสังกัด
ความพอเพียง
ไดปลูกฝงจิตสํานึก และรูจัก
การดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
๓๗ โครงการโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อใหนักเรียนรูทักษะและ
พอเพียง
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓๘ โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมการสืบคนภูมิปญญา
ทองถิ่น SBMLD (แหลงเรียนรู)
ใหกับนักเรียนและชุมชน
จํานวน ๑ ครั้ง
จัดทัศนศึกษานอกสถานที่
ใหแกนักเรียนในสังกัดจํานวน ๑ ครั้ง

จัดกิจกรรมคุณธรรมนําชีวีสราง
วิถีความพอเพียงใหกับนักเรียนใน
สังกัด จํานวน ๑ ครั้ง
จัดอบรมและเสริมทักษะในการ
ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน ๑ ครั้ง

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใน
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับ
สังกัดรูจักการอยูรวมกันอยาง นักเรียนในสังกัดครบทุกกลุมสาระ
มีความสุข มีจิตอาสาและ
บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐

จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนเห็นความสําคัญ
ภูมิปญญาทองถิ่นและ
ตระหนักในการอนุรักษ
สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
นักเรียนในสังกัดไดรับ
ความรูและรูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

นักเรียนในสังกัดมีจิตสํานึก กองการศึกษา
ที่ดี และรูจักการดําเนินชีวิต
อยางพอเพียง
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
นักเรียนมีความเขาใจ
กองการศึกษา
การดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้น
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
จํานวน
นักเรียนรูจักการอยูรวมกัน กองการศึกษา
กลุมสาระที่จัด อยางมีความสุข มีจิตอาสา
กิจกรรม และรูจักบําเพ็ญประโยชน

-๗๔ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓๙ โครงการสงเสริมสุขภาพเตนแอโรบิค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใน
สังกัดและประชาชนในชุมชน
ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
และสุขภาพแข็งแรง
๔๐ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
เพื่อเสริมสรางความรูและ
โรงเรียนในสังกัด
การปกครองระบอบประชาธิปไตยใหแกนักเรียนในสังกัด
๔๑ โครงการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหนักเรียนในสังกัดได
เรียนรูเกี่ยวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
๔๒ โครงการพัฒนาการเรียนรูดาน
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใน
ดนตรีไทยและสากล SBMLD
สังกัดไดเรียนรูเกี่ยวกับดนตรี
ไทยและสากล
๔๓ โครงการประชาสัมพันธขาวสาร
เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
โรงเรียน
ของโรงเรียนใหชุมชนทราบ

จัดกิจกรรมเตนแอโรบิคใหกับ
นักเรียนในสังกัดและประชาชนใน
ชุมขน จํานวน ๑ ครั้ง

๔๔ โครงการสงเสริมคณิตศาสตร

เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหมี
ศักยภาพมากขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
ใหแกนักเรียนในสังกัด

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนใหแกนักเรียนในสังกัด

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดาน
ดนตรีไทยและสากลใหแกนักเรียน
ในสังกัด
ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมของ
โรงเรียนในสังกัดใหแกชุมชนทราบ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมเสริมทักษะดาน
คณิตศาสตร เชน คณิตคิดเร็ว ,
แขงขันทักษะคณิตศาสตร ฯลฯ
ใหแกนักเรียนในสังกัด

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนในสังกัดและ
กองการศึกษา
ประชาชนในชุมชนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
และสุขภาพแข็งแรง
จํานวน
นักเรียนในสังกัดมีความรูและ กองการศึกษา
นักเรียนที่เขา เขาใจเกี่ยวกับการปกครอง
รวมกิจกรรม ระบอบประชาธิปไตย
จํานวน
นักเรียนในสังกัดไดเรียนรู กองการศึกษา
นักเรียนที่เขา การเขาสูประชาคมอาเซียน
รวมกิจกรรม
จํานวน
นักเรียนในสังกัดมีความรู
กองการศึกษา
นักเรียนที่เขา เกี่ยวกับดนตรีไทยและสากล
รวมกิจกรรม
จํานวนครั้ง ชุมชนไดทราบขอมูล
กองการศึกษา
ที่ประชาสัมพันธ ขาวสาร การทํากิจกรรมของ
โรงเรียนในสังกัด
จํานวน
นักเรียนในสังกัดมีทักษะ
กองการศึกษา
นักเรียนที่เขา กระบวนการคณิตศาสตร
รวมกิจกรรม อยางมีศักยภาพ

-๗๕ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๔๕ โครงการเรียนรูจากครูตางชาติ

จัดหาครูชาวตางชาติสอนภาษา
อังกฤษใหแกนักเรียนในสังกัด

๔๖

จัดกิจกรรมทักษะทางการใช
ภาษาไทยใหแกนักเรียนในสังกัด

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมเปดบานและจัด
นิทรรศการทางวิชาการใหแกนักเรียน
ในสังกัด
จัดประชุมผูปกครองนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๔๗

๔๘

๔๙

เพื่อใหนักเรียนในสังกัดได
เรียนรูภาษาอังกฤษจาก
เจาของภาษาโดยตรงและเปน
การฝกทักษะการฟง พูด
โครงการรณรงควันภาษาไทย
เพื่อใหนักเรียนในสังกัดได
ตระหนักถึงคุณคาภาษาไทย
สงเสริมการอาน เขียน
ภาษาไทยอยางถูกตอง
โครงการเปดบานและจัดนิทรรศการ เพื่อสงเสริมศักยภาพทาง
ทางวิชาการ
ดานวิชาการใหแกนักเรียนใน
สังกัด
โครงการประชุมผูปกครอง
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหผูปกครองนักเรียนในสังกัด
ทราบ
โครงการเยี่ยมบาน
เพื่อติดตามและรับทราบ
ขอมูลปญหาชองนักเรียนใน
สังกัดเปนรายบุคคล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ออกตรวจเยี่ยมบานนักเรียนใน
สังกัดสถานศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครู
ตางชาติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียนในสังกัดมีทักษะ
กองการศึกษา
ในการฟง พูด ภาษาอังกฤษ
ที่ดีขึ้น

จํานวน
นักเรียนในสังกัดมีทักษะ
นักเรียนที่เขา การอาน เขียนภาษาไทย
รวมกิจกรรม ที่ถูกตอง

จํานวน
นักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
ในการจัด
ประชุม
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนบาน
นักเรียนที่ออก
ตรวจเยี่ยม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนมีศักยภาพทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผูปกครองนักเรียนใน
กองการศึกษา
สังกัดทราบขอมูลขาวสาร
ของสถานศึกษา
รับทราบถึงขอมูลปญหา
กองการศึกษา
นักเรียนในสังกัด เพื่อหาทาง
ชวยเหลือตอไป

-๗๖ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๕๐ โครงการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และแจงหนาที่รับผิดชอบเพื่อ
ขออนุมัติในการดําเนินงาน
ตามแผนดําเนินงาน
๕๑ โครงการวันพอ
เพื่อเปนการแสดงความจงรัก
ภักดี เทิดพระเกียรติพระบาท

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหครบตาม
จํานวนสถานศึกษาในสังกัด

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระเจาอยูหัวและบทบาท ใหกับนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
หนาที่ของพอตอครอบครัว
๕๒ โครงการแมลูกผูกพัน
เพื่อเปนการแสดงความจงรัก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ภักดี เทิดพระเกียรติสมเด็จ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ใหกับนักเรียนสถานศึกษา
ราชินีนาถ และบทบาทหนาที่ ในสังกัด
ของแมที่มี่ตอครอบครัว
๕๓ โครงการอบรมบุคลากรในการ
เพื่อใหบุคลากรมีความรูใน จัดอบรมบุคลากรสถานศึกษาใน
คัดกรองและดูแลเด็กที่มีความตองการ การคัดกรองและดูและเด็กที่มี สังกัดในการคัดกรองและดูแลเด็กที่มี
พิเศษ
ความตองการพิเศษไดอยาง ความตองการพิเศษ
เหมาะสม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน
สถานศึกษาในสังกัดมี
กองการศึกษา
สถานศึกษาที่ คณะกรรมการสถานศึกษา
แตงตั้งแลวเสร็จ พิจารณาอนุมัติการดําเนินงาน
โรงเรียนตอไป
๕,๐๐๐
จํานวน
นักเรียนไดแสดงความจงรัก
กองการศึกษา
นักเรียนที่เขา ภักดี และเทิดพระเกียรติ
รวมกิจกรรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

จํานวน
นักเรียนไดแสดงความจงรัก
นักเรียนที่เขา ภักดี และเทิดสมเด็จ
รวมกิจกรรม พระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ

กองการศึกษา

จํานวน
บุคลากรมีความรูในการ
บุคลากรที่เขา คัดกรองและดูแลเด็กที่มี
รวมการอบรม ความตองการพิเศษ

กองการศึกษา

-๗๗ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕๔ โครงการรณรงคการใชเครื่องปรุงรส เพื่อใหบุคลากร ผูประกอบ จัดอบรมบุคลากร ผูประกอบอาหาร
ที่มีสวนประกอบของไอโอดีน
อาหาร มีความรูเกี่ยวกับการใช มีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องปรุงรส
เครื่องปรุงรสที่มีสวนประกอบ ที่มีสวนประกอบของไอโอดีนใหกับ
ของสารไอโอดีน
สถานศึกษาในสังกัด
๕๕ โครงการสงเสริมสุขภาพในชองปาก เพื่อสงเสริม และแกไขปญหา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพใน
สุขภาพในชองปากของนักเรียน ชองปากใหกับนักเรียนสถานศึกษา
ในสังกัด
ในสังกัด
๕๖ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนา
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
คุณธรรมและจริยธรรมตาม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
หลักธรรมเบื้องตนของศาสนา ใหกับนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
๕๗ โครงการหนูนอยนักอาน
เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานให
การฟง พูด อาน และปลูกฝง กับนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
นิสัยรักการอานใหแกนักเรียน
๕๘ โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเปนการเตรียมความ
จัดซอมแผนปองกันฉุกเฉินภายใน
พรอมในการรับมือสถานการณ สถานศึกษาในสังกัด
ฉุกเฉิน
๕๙ โครงการจัดทําปายชื่อศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อเปนการบอกชื่อสถานที่ จัดทําปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหผูปกครองและผูที่มาติดตอ ในสังกัดใหครบตามจํานวน
ทราบ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผู
เขารวมการ
อบรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากร ผูประกอบอาหาร
มีความรูเกี่ยวกับการใช

กองการศึกษา

เครื่องปรุงรสที่มีสวนประกอบ

ของไอโอดีนเพิ่มมากขึ้น
นักเรียนมีสุขภาพชองปาก
ที่ดีขึ้น

๕,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนผู
เขารวมการ
กิจกรรม
๓,๐๐๐ จํานวนผูเขา เด็กนักเรียนในสังกัดมี
รวมกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรมและ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

คานิยมอันพึงประสงคมากขึ้น

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จํานวน
ผูที่เขารวม
กิจกรรม
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

นักเรียนมีทักษะดานการ
ฟง พูด อานที่มากขึ้น

สถานศึกษาในสังกัด
มีความพรอมในการรับมือ
กับการปองกันเหตุการณ
ฉุกเฉิน
จํานวน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ปายชื่อศูนย ปายชื่อบอกสถานที่
ที่แลวเสร็จ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-๗๘๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๒.๒ แนวทางการพัฒา สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของประชาชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการขยายจุดติดตั้งชุดลูกขาย เพื่อใหมีเสียงตามสายที่ใชการ ขยายจุดติดตั้งเสียงตามสายของ
๙๐๐,๐๐๐
เครื่องรับกระจายเสียงทางไกล
ไดดีของเทศบาลและในชุมชน เทศบาลและติดตั้งเสียงตามสายตาม
อัตโนมัติชนิดไรสาย (ชุดภาครับ)
ตางๆ ในเขตเทศบาล
ชุมชนในเขตเทศบาล

๒ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบานดงจําปา ๑ หมูที่ ๑ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานดงจําปา ๑
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ

-๗๙ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบานดงจําปา ๒ หมูที่ ๒ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานดงจําปา ๒
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ
๔ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ
ใชสาย ชุมชนบานนิคม ๑ พัฒนา
หมูที่ ๓ ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานนิคม ๑ พัฒนา
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

๕ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบานทาเดื่อ - คงเจริญ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานทาเดื่อ - คงเจริญ
หมูที่ ๔ ตําบลนิคมสรางตนเอง
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ

-๘๐ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๖ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบานทาเดื่อนอย หมูที่ ๕ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานทาเดื่อนอย
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๗ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบานนิคมหมู ๖ สามัคคี ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานนิคมหมู ๖ สามัคคี
หมูที่ ๖ ตําบลนิคมสรางตนเอง
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

๘ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบาน มทบ. ๑๓ หมูที่ ๘ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บาน มทบ. ๑๓
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
จํานวน
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ครัวเรือนที่ได ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
รับประโยชน และประชาสัมพันธขาวสาร
จากการติดตั้ง ในดานตางๆ
เสียงตามสาย
จํานวน
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ครัวเรือนที่ได ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
รับประโยชน และประชาสัมพันธขาวสาร
จากการติดตั้ง ในดานตางๆ
เสียงตามสาย
จํานวน
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ครัวเรือนที่ได ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
รับประโยชน และประชาสัมพันธขาวสาร
จากการติดตั้ง ในดานตางๆ
เสียงตามสาย
ตัวชี้วัด
(KPI)

-๘๑ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบาน พล.รพศ. หมูที่ ๘ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บาน พล.รพศ.
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๑๐ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบานหวยขมิ้น หมูที่ ๑ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานหวยขมิ้น
ตําบลโคกตูม
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

๑๑ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบานสามพันตา หมูที่ ๓ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานสามพันตา
ตําบลโคกตูม
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ

-๘๒ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๒ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ
ใชสาย ชุมชนบานหนองแกเตื่อย
หมูที่ ๔ ตําบลโคกตูม

เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานหนองแกเตื่อย
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๑๓ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ
ใชสาย ชุมชนบานหวยสม หมูที่ ๖
ตําบลโคกตูม

เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานหวยสม
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๑๔ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบานหวยจันทร หมูที่ ๗ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานหวยจันทร
ตําบลโคกตูม
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย

ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ

๓๐๐,๐๐๐

จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย

ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ

๓๐๐,๐๐๐

จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย

ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ

-๘๓ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๑๕ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ
ใชสาย ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม

เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานหนองแฝกเลื่อม
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๑๖ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ
ใชสาย ชุมชนบานศูนย ๑ พัฒนา
หมูที่ ๑๒ ตําบลโคกตูม

เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานศูนย ๑ พัฒนา
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

๑๗ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ
ใชสาย ชุมชนบานศูนย ๑ พัฒนา
หมูที่ ๑๒ ตําบลโคกตูม

เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานศูนย ๑ พัฒนา
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย
จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
จากการติดตั้ง
เสียงตามสาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
และประชาสัมพันธขาวสาร
ในดานตางๆ

-๘๔ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๘ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ใชสาย ชุมชนบานซอย ๕ หมูที่ ๑๓ ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ บานซอย ๕
ตําบลโคกตูม
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๑๙ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ
ใชสาย ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา
หมูที่ ๑๔ ตําบลโคกตูม

เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ หวยเสารพัฒนา
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

๒๐ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ
ใชสาย ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท.
หมูที่ ๓ ตําบลนิคมสรางตนเอง

เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ หวยเสารพัฒนา
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

๒๑ โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ
ใชสาย ชุมชนบานหมู ๘ สามัคคี
หมูที่ ๘ ตําบลนิคมสรางตนเอง

เพื่อการประชาสัมพันธให
ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชน
ประชาชนในชุมชนไดรับทราบ หวยเสารพัฒนา
ขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานราชการและขาวสารอื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
จํานวน
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ครัวเรือนที่ได ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
รับประโยชน และประชาสัมพันธขาวสาร
จากการติดตั้ง ในดานตางๆ
เสียงตามสาย
จํานวน
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ครัวเรือนที่ได ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
รับประโยชน และประชาสัมพันธขาวสาร
จากการติดตั้ง ในดานตางๆ
เสียงตามสาย
จํานวน
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ครัวเรือนที่ได ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
รับประโยชน และประชาสัมพันธขาวสาร
จากการติดตั้ง ในดานตางๆ
เสียงตามสาย
จํานวน
ประชนไดรับทราบขอมูล
กองวิชาการ
ครัวเรือนที่ได ขาวสารตางๆของทางราชการ และแผนงาน
รับประโยชน และประชาสัมพันธขาวสาร
จากการติดตั้ง ในดานตางๆ
เสียงตามสาย
ตัวชี้วัด
(KPI)

-๘๕๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๒.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการรณรงคปองกันและแกไข เพื่อใหนักเรียนและประชาชน - จัดอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด
๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐
ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาลรูจักหลีกเลี่ยง แกนักเรียนและประชาชนในเขต
ปองกันตนเองใหหางไกล
เทศบาล
ยาเสพติด
- ตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและใน
เขตเทศบาล
- ประชาคมคนหาผูเสพ / ผูติด/
ผูนําชุมชน
- เดินรณรงควันยาเสพติด

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของผูติด
ไดรับการบําบัด
และไมกลับไป
ติดซ้ํา
รอยละผูติดยา
รายใหมลดลง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนและประชาชนใน
เขตเทศบาลไดรูถึงพิษภัยและ
หางไกลยาเสพติดและรูจัก
ปองกันตัวใหหางไกลจาก
ยาเสพติด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง สธ.

-๘๖ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒ โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุรวมกลุมออก สํารวจกลุมผูสูงอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป
กําลังกายดูแลสุขภาพอยาง เพือ่ จัดตั้งชมรมการออกกําลังกาย
เหมาะสม

๓ โครงการควบคุมและปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

เพื่อรณรงคและปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

๔ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา เพื่อใหแกนนําดานสุขภาพ
ดานสุขภาพ
ในเขตเทศบาลปฏิบัติหนาที่
ในชุมชนไดดีขึ้น

- สุนัข และแมวในเขตเทศบาล
ไดรับการรณรงคโดยการฉีดวัคซีน
- อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ประชาชนทั่วไป ไดรับการอบรมให
ความรูในการปองกันโรคพิษสุนัขบา
จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหแกแกนนําดานสุขภาพ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูสูงอายุที่
เขารวมกิจกรรม
๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ไมมีโรคระบาด
ในพื้นที่

๘๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผูสูงอายุไดรับความรู และ
สามารถดูแลสุขภาพตัวเอง
และปองกันโรคไดอยาง
เหมาะสม

กอง สธ.

- สุนัขและแมวในเขตเทศบาล
ไดรับการปองกันโรคพิษสุนัขบา

กอง สธ.

-อาสาสมัครสาธารณสุขและ
ประชาชนทั่วไป
มีความรู ความเขาใจในการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
รอยละของ แกนนําสุขภาพ มีความรูที่จะ
แกนนําที่เขารวม ใหบริการในชุมชนไดอยาง
โครงการ ถูกตอง รวดเร็ว

กอง สธ.

-๘๗ที่

โครงการ

๕ โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล จัดหาวัสดุที่ชวยในการสงเสริมสุขอนามัย

ไดรับการสงเสริมในดานตางๆ แมและเด็ก อนามัยผูสูงอายุและดูแล
เชน การอนามัยแมและเด็ก สุขภาพจิต จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
อนามัยผูสูงอายุ สุขภาพจิต จัดอบรมและใหความรูกลุมเปาหมาย
๖ โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให อสม. มีงบประมาณใน - ปรับปรุงศูนย ศสมช.
ในเขตเทศบาล
การดําเนินการตามวัตถุประสงค - พัฒนาศักยภาพ อสม.
ของงบประมาณ
- แกปญหาดานสาธารณสุขชุมชน
๗ โครงการควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออก

เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

จัดฝกอบรมให อสม. ในเขต ไดรับ
ความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก
และจัดซื้อเวชภัณฑ,จัดทําแผนการให
บริการฉีดพนหมอกควัน ใสทรายอะเบท
และสุขศึกษา ประชาสัมพันธทาง
หอกระจายขาว หรือเสียงตามสาย

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรม
๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐
จํานวน
ชุมชนที่
ไดรับการ
สนับสนุน
๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ผูปวยลดลง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนดูแลสุขภาพของ
ตัวเองปองกันโรคไดอยาง
เหมาะสม

กอง สธ.

ชุมชนไดรับการสนับสนุน
และแกไขปญหาดาน
สาธารณสุขมูลฐาน

กอง สธ.

ประชาชนรวมมือกําจัดแหลง
เพาะพันธุยุงลายไดอยางมี
ทั่วถึงและลดอัตราการเกิด
โรคไขเลือดออกในชุมชน

กอง สธ.

-๘๘ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๘ โครงการจัดอบรมใหความรูตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

เพื่อใหประชาชนที่เกี่ยวของ
ตาม พรบ.สาธารณสุข ไดมี
ความรู ความเขาใจถึงบทบาท
สิทธิและหนาที่ของตนเอง
๙ โครงการปองกันและควบคุมโรคอุบัติ เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ใหมและโรคประจําถิ่น
อุบัติใหมและโรคประจําถิ่น
ที่อาจเกิดขึ้น
๑๐ โครงการควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อ เพื่อปองกันและควบคุมโรค
เอชไอวี
ติดเชื้อเอชไอวี
๑๑ โครงการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภไมพรอม

เพื่อสรางองคความรูดาน
เพศศึกษาที่ถูกตองและ
เหมาะสมใหเด็กและเยาวชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมประชาชนที่เกี่ยวของตาม
พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงบทบาท
สิทธิ และหนาที่ของตนเอง
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ทําความเขาใจ
กับประชาชนในพื้นที่
จัดอบรมใหความรูกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตพื้นที่
จัดอบรมใหความรูกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตพื้นที่ หรือประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ
จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ดานเพศศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนทราบบทบาท
ผูเขารวมกิจกรรม สิทธิและหนาที่ของตนเอง
มีความรูความ ตาม พรบ. การสาธารณสุข
เขาใจ
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ ประชาชนมีความรู ความ
ผูปวยลดลง เขาใจ สามารถปองกันตนเอง
ใหปราศจากโรคได
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

รอยละของ

รอยละของ
ผูปวยลดลง

ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจ สามารถปองกันตนเอง
ใหปราศจากโรคได
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกัน
เยาวชนที่ไดรับ ตอการปองกันการมีเพศ
การอบรม สัมพันธุกอนวัยอันควร
และการตั้งครรภที่ไมพรอม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง สธ.

กอง สธ.

กอง สธ.

กอง สธ.

-๘๙ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

๑๒ โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่ม
ตูน้ําหยอดเหรียญในชุมชน

เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยใน ตูน้ําหยอดเหรียญที่ใหบริการในเขต
การบริโภคน้ําดื่มจากตูน้ํา
เทศบาลไดรับการตรวจวิเคราะห
หยอดเหรียญในชุมชน
อยางนอย ๔ ครั้ง/ป

๑๓ โครงการพัฒนาครัวคุณภาพใน
โรงเรียน

เพื่อพัฒนาโรงอาหารในโรงเรียน ตรวจประเมินโรงอาหารในสถานศึกษา
ใหไดมาตรฐานที่กรมอนามัย ในเขตเทศบาลตามหลักเกณฑกรมอนามัย

กําหนด

๑๔ โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย เพื่อพัฒนารานอาหารและแผง
(Clean Food Good Taste)
ลอยจําหนายอาหารใหได
มาตรฐานตามเกณฑอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย

ตรวจประเมินรานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหารในเขตเทศบาล
ผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย
ไดรับความรูในการจัดการดานสุขาภิบาล

อาหาร

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ที่ไดรับ
การตรวจ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
คุณภาพน้ําดื่มตูน้ํา
หยอดเหรียญผานเกณฑ
คุณภาพน้ําดื่ม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ โรงอาหารของ โรงอาหารของโรงเรียนผาน
โรงเรียนไดรับการ การรับรองมาตรฐานตามที่
ตรวจประเมิน กรมอนามัยกําหนด
เพื่อรับรอง
มาตรฐาน
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รานอาหารและ รานอาหารและแผงลอย
แผงลอยจําหนาย จําหนายอาหารผานการ
อาหารไดรับการ รับรองมาตรฐานอาหาร
ตรวจประเมิน สะอาด รสชาติอรอย
เพื่อรับรอง
มาตรฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง สธ.

กอง สธ.

กอง สธ.

-๙๐ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๕ โครงการ อย.นอย พัฒนาคุณภาพ
อาหารปลอดภัยในโรงเรียน

เพื่อเฝาระวังคุณภาพอาหาร โรงเรียนในเขตเทศบาลไดรับการ
ในโรงเรียน
เฝาระวังและตรวจสอบสารปนเปอน
โดยแกนนําอย.นอย

๑๖ โครงการอาหารเสริม (นม)

เพื่อใหมีนมดื่มเพียงพอและ จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหเพียงพอ
เพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียน สําหรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบและ
โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลให
ตลอดปการศึกษา
เพื่อใหสุขภาพรางกาย
จัดหาอาหารกลางวันใหเพียงพอ
แข็งแรงเพื่อการเจริญเติบโต สําหรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบถึงระดับ
ในวันขางหนาตอไป
ประถมใหกับโรงเรียนในเขต
เทศบาลตลอดปการศึกษา
เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพ
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ แข็งแรง อนามัยนักเรียนในสังกัด

๑๗ โครงการอาหารกลางวัน

๑๘ โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนในสังกัด

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนโรงเรียน ผูบริโภคอาหารในโรงเรียน
ที่เขารวม ไดบริโภคอาหารที่สะอาด
โครงการ
ปลอดภัยจากเชื้อโรคและ
สารปนเปอน
๔,๐๐๐,๕๐๐ ๔,๐๐๐,๕๐๐ ๔,๐๐๐,๕๐๐

จํานวน
เด็กมีสุขภาพอนามัย
นักเรียนที่ได สมบูรณ แข็งแรงปราศจาก
รับนม
โรคภัย

จํานวน
นักเรียนที่ได
รับอาหาร
กลางวัน
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

๙,๐๗๐,๐๐๐ ๙,๐๗๐,๐๐๐ ๙,๐๗๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง สธ.

กองการศึกษา

เด็กมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย

กองการศึกษา

นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ แข็งแรง

กองการศึกษา

-๙๑ที่

โครงการ

๑๙ โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

๒๐ โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
ในสถานศึกษา

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจักพิษภัย
ของยาเสพติด รูจักหลีกเลี่ยง
และรูจักปองกันตนเองให
หางไกลยาเสพติด
เพื่อใหนักเรียนในสังกัด
รูจักพิษภัยของยาเสพติด รูจัก
หลีกเลี่ยงและปองกันตนเอง
ใหหางไกลจากยาเสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการอบรมใหความรูเรื่อง
ยาเสพติดแกนักเรียน

จัดอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด
แกนักเรียนในสังกัด

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนสถาน นักเรียนเทศบาลรูจัก
ศึกษาที่เขา พิษภัย และรูจักปองกันตัว
รวมกิจกรรม ใหหา งไกลจากยาเสพติด
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จํานวน
นักเรียนรูจักพิษภัยและ
นักเรียนที่เขา รูจกั ปองกันตัวใหหางไกล
รวมกิจกรรม จากยาเสพติด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

-๙๒๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๒.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬา
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา จัดสงนักกีฬาตัวแทนเทศบาลตําบล
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
แขงขันของหนวยงาน ชมรม ทองถิ่น ที่จัดการแขงขันโดยหนวยงาน โคกตูมในชนิดกีฬาตาง ๆ ที่หนวยงาน
อื่น ๆ และจังหวัด
/ชมรม ทองถิ่น อําเภอและ ชมรม ทองถิ่น อําเภอและจังหวัด
จังหวัดในนามเทศบาลตําบล จัดการแขงขัน
โคกตูม

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน กองการศึกษา
เขตเทศบาลไดเขารวมและ
แสดงออกถึงความสามารถ
ทางดานกีฬาชนิดตาง ๆ ใน
นามเทศบาลตําบลโคกตูม

-๙๓ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒ โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ สงนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด เขา
อันดี ความสามัคคีกับเทศบาล รวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
อื่น และทําใหมีสุขภาพ
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สมบูรณแข็งแรง

๓ โครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล

เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ไดออกกําลังกายโดยการเลน
กีฬาและแสดงความสามารถ
ทําใหรางกายสมบูรณแข็งแรง
ตามวัย
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนในชุมชน/
หมูบานไดมีวัสดุ อุปกรณ
สําหรับการออกกําลังกาย

๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
กีฬาชุมชน/หมูบาน

จัดการแขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ ให
กับเด็กระดับอนุบาลในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูมไดเขารวมกิจกรรม

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬาใหกับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ชุมชน/หมูบานตามความตองการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนนัก นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
กีฬาที่เขารวม ไดเขารวมการแขงขันและ
เกิดความสัมพันธอันดีกับ
เทศบาลอื่น ๆ ที่เขารวม
การแขงขัน
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
รวมกิจกรรม เด็กเล็กและนักเรียนระดับ
อนุบาลในเขตเทศบาลได
แสดงความสามารถในการ
ออกกําลังกายและเลนกีฬา

กองการศึกษา

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ที่ไดรับ
ชุมชน/หมูบาน ไดมีวัสดุ
อุปกรณ สําหรับการ
ออกกําลังกาย

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-๙๔ที่

โครงการ

๕ โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชน
เทศบาลตําบลโคกตูม

วัตถุประสงค

เพื่อเปนสถานที่ในการคนควา
หาความรู ออกกําลังกาย
เลนกีฬา พักผอนสําหรับเด็ก
เยาวชน
๖ โครงการจัดหาอุปกรณสนามเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กนักเรียนใน
(ชุดเครื่องเลนสนาม)
สถานศีกษาในสังกัดมีเครื่องเลนสนามใชในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการสมวัย
๗ โครงการฝกอบรมทักษะพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ดานกีฬาภาคฤดูรอน
เด็ก เยาวชนมีทักษะ ความรู
ความสามารถทางดานกีฬา
๘ โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก
"โคกตูมคัพ" (๕ คน , ๗ คน และ เยาวชน ประชาชนในเขต
๑๑ คน)
เทศบาลและใกลเคียงได
แสดงออกถึงความสามารถ
ทักษะทางดานดานกีฬา
มีสุขภาพดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งศูนยเยาวชนเทศบาลตําบล
โคกตูม จํานวน ๑ แหง

จัดหาอุปกรณสนามเด็กเล็ก
(เครื่องเลนสนาม) ใหกับสถานศึกษา
ในสังกัด
จัดฝกอบรมเด็ก เยาวชนในเขต
เทศบาลที่มีความสนใจในการเลนกีฬา
จัดการแขงกีฬาฟุตบอล"โคกตูมคัพ"
ใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชน
ไดเขารวมการแขงขัน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ศูนยเยาวชน มีศูนยเยาวชนในเขต
ที่จัดตั้ง
เทศบาลตําบลโคกตูม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

จํานวนเครื่อง เด็ก เยาวชน นักเรียนมี
กองการศึกษา
เลนสนามที่ได เครือ่ งเลนสนามใชในการ
รับการจัดหา ประกอบกิจกรรม
นันทนาการสมวัย
๕๐,๐๐๐
จํานวนผูเขา เด็ก เยาวชนในเขต
กองการศึกษา
รวมกิจกรรม เทศบาลมีทักษะความรูความ
สามารถทางดานกีฬาเพิ่มขึ้น
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เด็ก เยาวชน ประชาชนได กองการศึกษา
ในการจัด แสดงออกถึงความสามารถ
กิจกรรม ทักษะดานกีฬา มีสุขภาพดี

-๙๕ที่

โครงการ

๙ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน
(สนามทราย) สถานศึกษาในสังกัด

วัตถุประสงค

เพื่อใหเด็ก เยาวชน นักเรียน
มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
นันทนาการสมวัย
๑๐ โครงการกอสรางลานกีฬา
เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
ชุมชนบานดงจําปา ๑
เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
(บริเวณวัดใหมจําปาทอง)
ชุมชนมีสถานที่ในการออก
กําลังกายและกิจกรรม
นันทนาการ
๑๑ โครงการจัดหาชุดเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน
พรอมติดตั้ง
มีอุปกรณ (เครื่องออก
กําลังกาย) ไวออกกําลังกาย
สงเสริมใหสุขภาพแข็งแรง
๑๒ โครงการจัดหาเครื่องเลนสนามเด็ก เพื่อใหเด็ก เยาวชน มี
เลนพรอมติดตั้ง
อุปกรณ (เครื่องเลนสนาม
เด็กเลน) ไวประกอบกิจกรรม
นันทนาการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงสนามเด็กเลน(สนามทราย)
สถานศึกษาในสังกัด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

กอสรางลานกีฬาชุมชนจํานวน
๑ แหง ณ ชุมชนบานดงจําปา ๑
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

๒๐๐,๐๐๐

จัดหาเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง
จํานวน ๓ ชุด ติดตั้ง ณ ชุมชนบาน
ดงจําปา ๑ , ชุมชนบานทาเดื่อนอย
และชุมชนบานศูนย ๑ พัฒนา
จัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลน
พรอมติดตั้ง จํานวน ๒ ชุด ติดตั้ง ณ
ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. และ
ชุมชนบาน มทบ.๑๓

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนสนาม
ที่ปรับปรุง
แลวเสร็จ
ลานกีฬา
ชุมชนที่
กอสรางแลว
เสร็จ

เด็ก เยาวชน นักเรียน
กองการศึกษา
มีสถานที่ใชในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการสมวัย
เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
มีสถานที่ออกกําลังกาย
และทํากิจกรรมนันทนาการ

จํานวนเครื่อง
ออกกําลังกาย
ที่ไดรับการ
จัดหา
จํานวนเครื่อง
เลนสนาม
เด็กเลนที่ไดรับ
การจัดหา

เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
ไดมีอุปกรณ (เครื่องออก
กําลังกาย) ไวออกกําลังกาย
ทําใหสุขภาพแข็งแรง
เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
ในชุมชนไดมีอุปกรณเ
ครื่องเลนสนามเด็กเลน
ไวประกอบกิจกรรม

-๙๖ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๓ โครงการกีฬาสีโรงเรียนในสังกัด

เพื่อเสริมสรางใหนักเรียน
รูรักและสามัคคีกัน

จัดการแขงขันกีฬาสีใหกับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด

๑๔ โครงการคายกีฬา

เพื่อพัฒนาทักษะและสงเสริม จัดกิจกรรมคายกีฬาใหแกนักเรียน
ความเปนเลิศดานกีฬา
ในสังกัดตามความถนัด
ของนักเรียนในสังกัด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
จํานวน
นักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
รูรักและสามัคคีกัน

กองการศึกษา

นักเรียนไดพัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬา

กองการศึกษา

-๙๗๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๒.๕ แนวทางการพัฒนา สรางหลักประกันทางสังคมใหกับเด็ก/ เยาวชน คนชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับ สนับสนุนทุนเลี้ยงชีพผูสูงอายุ คนพิการ
๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผูรับเบี้ย
ผูพิการ และผูปวยเอดส
ผูสูงอายุผูพิการและผูปวย และผูปวยเอดสในเขตเทศบาล
เอดสในเขตเทศบาล
๒ โครงการสงเคราะหผูประสบ
เพื่อผูประสบสาธารณกัยและ สนับสนุนทุนแกผูดอยโอกาสในเขต
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผูไดรับ
สาธารณภัยและผูดอยโอกาส
ผูดอยโอกาสและผูประสบ เทศบาล
การสงเคราะห
ทางสังคม
ปญหาใหสามารถดํารงชีวิต
อยูไดอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แบบ ผ.๐๑

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผูพิการ ผูสูงอายุและผูปวย
เอดสมีชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

ผูประสบสาธารณภัยและ
ผูดวยโอกาสมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

-๙๘ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการใหบริการเคลื่อนที่ในดาน
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูพิการของเทศบาลตําบลโคกตูม

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ ประชาสัมพันธเวลา สถานที่และ
ผูสูงอายุและผูพิการในเขต เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
เทศบาลตําบลโคกตูม
บริการตามสถานที่รับขึ้นทะเบียน
ตามปฏิทินที่เทศบาลกําหนด

๔ โครงการธนาคารกายอุปกรณ
สําหรับผูพิการทางการเคลื่อนไหว

เพื่อใหคนพิการไดมีอุปกรณ
ที่ชวยในการเคลื่อนไหว

- ประชาสัมพันธรับบริจาค
กายอุปกรณ
- มอบกายอุปกรณใหผูพิการที่
ตองการ

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผูไดรับ ผูสูงอายุ/ผูพิการไดรับ
การสงเคราะห ความสะดวกในการขึ้น
ทะเบียนยิ่งขึ้น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

จํานวนกาย ผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อุปกรณที่ไดรับ ขึ้น
การบริจาค

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

กองการศึกษา

-๙๙๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๕ เสริมสรางความมั่นคงและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๒.๖ แนวทางการพัฒนา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ติดตั้งกลองวงจรปดตามทางแยกที่
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนสถานที่
การจราจรและปองกันการเกิด มีลักษณะลอแหลมที่อาจจะเกิด
ที่ไดรับการ
การโจรกรรมทรัพยสินของ อุบัติเหตุไดงายและอาจเกิดการ
ติดตั้งกลอง
ประชาชนและราชการ
โจรกรรมไดและโรงเรียนเทศบาล ๑
(ซอย ๖)
๒ โครงการฝกอบรม อปพร.
-เพื่อฝกอบรมบุคคลเขาปนอปพร. - จัดฝกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเ ขา
(หลักสูตรจัดตั้ง)
- จัดฝกอบรม อปพร.หลักสูตรทบทวน
รวมกิจกรรม
-เพื่อฝกอบรมทบทวนและ
พัฒนาความรู ใหกับ อปพร.
(หลักสูตรทบทวน)

แบบ ผ.๐๑

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อุบัติเหตุจราจรและคดี
อาชญกรรมภายในเขต
เทศบาลลดลง

สํานักปลัด

- มีจํานวน อปพร.เพิ่มขึ้น
- อปพร.ไดทบทวนและ

สํานักปลัด

ไดรับการพัฒนาความรูเพิ่มขึ้น

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

-๑๐๐ที่

โครงการ

๓ โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๔ โครงการเตรียมความพรอมปองกัน
และแกไขปญหาสาธารณภัย

๕ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลวันขึ้นปใหมและ
ชวงเทศกาลวันสงกรานต

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรูในทักษะ
เบื้องตนในปองกันและสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อเตรียมความพรอมกอน
และหลังจากการเกิด
สาธารณภัยในเขตเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝกอบรมทางทฤษฏีและฝกปฏิบัติ
ใหกับชุมชน โรงเรียนและหนวยงาน
ในเขตเทศบาล
เพื่อใหบริการแกประชาชนในเขต
เทศบาล ในการปองกันและแกไข
ปญหาอันเกิดจากสาธารณภัย

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

จัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวง
เทศกาลวันขึ้นปใหมและชวงเทศกาล
วันสงกรานตประชาสัมพันธการ
ดื่มไมขับ
เพื่อให อปพร.มีเครื่องมืออุปกรณจัดหาเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุน
ในการปฏิบัติหนาที่จราจร อปพร.ในการปฏิบัติหนาที่จราจร

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๗ โครงการปกปองสถาบันและปรองดอง เพื่อใหประชาชนเทิดทูนและ จัดอบรมประชาชนในชุมชนใหเทิดทูน
สมานฉันท
ปกปองสถาบันและมีความสามัคปกป
คี องสถาบันและมีความสามัคคี
ปรองดองกันในชุมชน
ปรองดองกันในชุมชน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๖ โครงการสนับสนุนงานจราจร
ของ อปพร. ในเขตเทศบาล

เพื่อรณรงคในชวงเทศกาล
วันขึ้นปใหมและชวงวัน
สงกรานตใหอุบัติเหตุลดลง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนผูเขา ชุมชน องคการในเขต
รวมกิจกรรม เทศบาลสามารถปองกัน
ตนเองไดดีขึ้น
ศูนยที่ไดรับ ประชาชนในเขตเทศบาล
การจัดตั้ง สามารถรับมือกับเหตุการณ
ที่เกิดสาธารณภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รอยละของ อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
อุบัติเหตุที่ วันขึ้นปใหมและชวงเทศกาล
ลดลง
วันสงกรานตในเขตเทศบาล
มีสถิติลดลง
จํานวนเครื่อง อปพร.มีเครื่องมืออุปกรณ
และอุปกรณ ในการปฏิบัติหนาที่จราจร
ที่จัดหา
จํานวนผู ประชาชนเทิดทูนและปกปอง
เขารวม
สถาบันและมีความสามัคคี
กิจกรรม ปรองดองกันในชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-๑๐๑ที่

โครงการ

๘ โครงการปลอยแถวสายตรวจ
สาธารณภัยดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๙ โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีความ
จัดชุดสายตรวจสาธารณภัยเพื่อดูแล
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความปลอดภัยใหกับประชาชนในเขต
เพิ่มขึ้น
เทศบาล
เพื่อใหสมาชิก อปพร.ไดมี
จัดกิจกรรมในวัน อปพร. ในวันที่
ความรูสึกภาคภูมิใจและ
๒๒ มีนาคมของทุกป
ไดพบปะมีกิจกรรมรวมกัน
๑๐ โครงการจัดอบรมใหความรูเบื้องตน เพื่อใหนักเรียน ประชาชนและ จัดฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาค
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา
สถานประกอบการในเขตเทศบาลปฏิบัติใหแกนักเรียน ประชาชน
สาธารณภัย
มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ ในเขตเทศบาล
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ ครั้ง /ป
๑๑ โครงการฝกอบรมและพัฒนา
เพื่อใหพนักงานและลูกจาง จัดใหมีการฝกอบรมใหกับพนักงานและ
ศักยภาพบุคลากรงานปองกัน
ของงานปองกันและบรรเทา ลูกจางของงานปองกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยมีความรูความ สาธารณภัยรับการฝกอบรมจํานวน
สามารถเพิ่มมากขึ้น
๑ ครั้ง/ป
๑๒ โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
จัดการอบรมใหความรูใหกับ
คณะกรรมการชุมชนใหมี
คณะกรรมการชุมชน จํานวน ๑ ครั้ง
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
รวมกิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนในเขตมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สมาชิก อปพร.มีความพรอม สํานักปลัด
และสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางภาคภูมิใจ
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา นักเรียน ประชาชนและสถาน สํานักปลัด
รับการอบรม ประกอบการในเขตเทศบาล
มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

จํานวนผูเขา พนักงานและลูกจาง
รับการอบรม เทศบาลปฏิบัติตัว
ไดถูกระเบียบและมีวินัย

สํานักปลัด

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐

จํานวนผูเขา คณะกรรมการชุมชนมี
รวมกิจกรรม ศักยภาพมากยิ่งขึน้

กองการศึกษา

-๑๐๒๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
แบบ ผ.๐๑
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๒.๗ แนวทางการพัฒนา สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
๑ โครงการสงเสริมกิจกรรมงานราชพิธี เพื่อใหประชาชนและองคกร จัดกิจกรรมวันราชพิธี และวันที่สําคัญ
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม ประชาชนเห็นความสําคัญ
สํานักปลัด
เชน วันพอ วันแม วันปยมหาราช ฯลฯ ตาง ๆ เห็นความสําคัญของ ของสถาบันตาง ๆ ของไทย เชน
กิจกรรม ของสถาบันชาติ ศาสนา
สถาบันชาติ ศาสนาและสถาบัน วันพอ วันแม เปนตน
และสถาบันพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
๒ โครงการสนับสนุนการจัดงานแผนดิน เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนการจัด
สมเด็จพระนารายณมหาราช
แผนดินสมเด็จพระนารายณ งานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช
มหาราชจังหวัดลพบุรี
ใหแกจังหวัดและอําเภอเมืองลพบุรี

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ความสําเร็จของ เปนการสนับสนุนการจัดงาน
การจัดงาน เพือ่ สงเสริมและสนับสนุน
การทองเที่ยวของจังหวัด
ลพบุรี

สํานักปลัด

-๑๐๓ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม

เพื่อสนับสนุนใหประชาชน จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหมรวมกับ
ไดมีการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ชุมชนภายในเขตเทศบาล
และเพื่อเปนการสงเสริม
ความสามัคคีของคนในชุมชน
๔ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณี
จัดงานประเพณีสงกรานตภายใน
วัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู เขตเทศบาล
สืบไป
๕ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษประเพณี
จัดงานประเพณีลอยกระทงภายใน
วัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู เขตเทศบาล
สืบไป
๖ โครงการเขาวัดฟงธรรม
เพื่อใหผูบริหาร พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมเขาวัดฟงทําใหกับผูบริหาร
ลูกจาง และพนักงานจาง
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ไดมีโอกาสเขาวัดฟงธรรม
ลูกจาง และพนักงานจาง
๗ โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
รวมทั้งสรางความสามัคคีใน
ชุมชน

จัดงานวันสําคัญทางศาสนา ในชวง
วันตาง ๆ ตลอดปงบประมาณ เชน
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันวิสาขบูชา ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูเขา ประชาชนมีกิจกรรมที่
รวมกิจกรรม ปฏิบัติรวมกัน และเปนการ
สรางความสามัคคีภายใน
ชุมชน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา สรางความสามัคคีและ
รวมกิจกรรม รูสึกหวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีไทยมากขึ้น
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา สรางความสามัคคีและ
รวมกิจกรรม รูสึกหวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีไทยมากขึ้น
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา สามารถนําหลักธรรมะมาใช
รวมกิจกรรม ในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

จํานวนผูเขา ประชาชนเห็นความสําคัญ กองการศึกษา
รวมกิจกรรม ของศาสนา ประเพณีไทย
ทําใหเกิดคุณธรรม ศีลธรรม

-๑๐๔ที่

โครงการ

๘ โครงการหลอเทียนพรรษา

วัตถุประสงค

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
รวมทั้งสรางความสามัคคีใน
ชุมชน
๙ โครงการฝกอบรมทักษะความสามารถ เพื่อสงเสริม สนับสนุนเด็ก
ทางดานดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม
เยาวชนใหมีความสามารถและ
และการแสดงพื้นบาน
กลาแสดงออก รูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
๑๐ โครงการอนุรักษและสงเสริมการฝก เพื่อใหนักเรียนในสังกัด
รองเพลงพระราชนิพนธ
เกิดจิตสํานึกในการรักชาติ
รักสถาบัน และสมานสามัคคี
กันมากขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมหลอเทียนพรรษา
- จัดกิจกรรมแหเทียนจํานําพรรษา

จัดฝกอบรมเสริมทักษะทางดาน
ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและการ
แสดงพื้นบาน และ/หรือหลังเลิกเรียน
จัดกิจกรรมอนุรักษและสงเสริม
การฝกรองเพลงพระราชนิพนธ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนผูเขา ประชาชนเห็นความสําคัญ กองการศึกษา
รวมกิจกรรม ของศาสนา ประเพณีไทย
ทําใหเกิดคุณธรรม ศีลธรรม

จํานวนผูเขา เด็ก เยาวชนมีความรูฃ
กองการศึกษา
รวมกิจกรรม ทักษะความสามารถทางดาน
ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม
และการแสดงพื้นบานเพิ่มขึ้น
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวนผูเขา นักเรียนในสังกัดเกิดจิตสํานึก กองการศึกษา
รวมกิจกรรม ในการรักชาติ รักสถาบัน
และสมานสามัคคีกันมากขึ้น

-๑๐๕๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๓ การบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น
เพื่อเปนการเสริมรายไดให จัดการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับ
๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา ประชาชนในเขตเทศบาล
แกประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล
รวมกิจกรรม มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
๒ โครงการสงเสริมความรูดานการ
เกษตรแกเด็กและเยาวชน

เพื่อใหเด็กเยาวชนมีความรู จัดอบรมใหนักเรียนโรงเรียนในเขต
ดานการเกษตรที่ถูกตองและ เทศบาลตําบลโคกตูม
เหมาะสมสามารถแนะนํา
ผูปกครองไดอยางถูกหลัก

๓๐๐,๐๐๐

จํานวนผูเขา - เยาวชนไดเรียนรูดานการ
รวมกิจกรรม เกษตรที่เหมาะสม
- สามารถเผยแพรความรู
ดานการเกษตรสูครอบครัว

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

-๑๐๖ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ดานการเกษตร

เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานดาน จัดเก็บขอมูลพื้นฐานการเกษตร
การเกษตรในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

๔ โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรเปนอาชีพ
ที่ยั่งยืนและมั่นคง

สงเกษตรกรเขารับการอบรม หรือ
จัดอบรมใหเกษตรกรในเขตพื้นที่

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละขอมูล มีขอมูลพื้นฐานดานการ
กองการศึกษา
ที่จัดเก็บ เกษตรเพื่อใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา เกษตรกรสามารถประกอบ กองการศึกษา
รวมกิจกรรม อาชีพการเกษตรที่ถูกตอง
เหมาะสม

-๑๐๗๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๓ การบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๒ บริหารจัดการดานการทองเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการสงเสริมการปลูกทานตะวัน เพื่อสงเสริมการปลูกทานตะวัน สนับสนุนเมล็ดพันธทานตะวัน
เพื่อการทองเที่ยว กระตุน
คุณภาพดีใหกับประชาชนผูเขารวม
เศรษฐกิจ และเพิ่มรายไดให โครงการ
กับชุมชน
๒ โครงการจัดงานทองเที่ยวทุงทานตะวัน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เทศบาลรวมกับชุมชนจัดงานทองเที่ยว
ทุงทานตะวันในเขตเทศบาล ทุงทานตะวันประจําป
กระตุนเศรษฐกิจ และเพิ่ม
รายไดใหกับชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีทุงทานตะวันเพื่อการ
กองวิชาการ ฯ
ทองเที่ยวตามฤดูกาล
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการขายเมล็ดทานตะวัน
และการทองเที่ยว
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ มีนักทองเที่ยวเขามาชม
กองวิชาการ ฯ
ความพึงพอใจ ทุงทานตะวันมากขึ้นและ
ประชาชนมีรายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

-๑๐๘๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรูในการผลิตอาหารปลอดภัย
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการสงเสริมการเกษตร ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกร
จัดอบรมเกษตรปลอดสารพิษ ผลิต
จากสารพิษผลิตปุยอินทรีย
ผลิตปุยอินทรียใชเพื่อการเกษตร ปุย อินทรียในเขตเทศบาลตําบล
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดตนทุนการ โคกตูม

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

เกษตรผลิตและใชปุยอินทรีย กองการศึกษา
ในการทําเกษตร เพื่อลดตน
ทุนการผลิต
อุดหนุนกลุมเกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรกรปลูก

ผลิตปุยอินทรียใชเพื่อการเกษตร

๒ โครงการอุดหนุนกลุมเกษตรปลอด
สารพิษ

เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
ของชุมชน

อุดหนุนกลุมเกษตรปลอดภัย

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จํานวนกลุม
ที่ไดรับ

กองการศึกษา

๓ โครงการอนุรักษพันธุกรรมของพืช
พื้นเมือง

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ปลูกพืชสายพันธุพื้นเมือง
ที่ใหผลผลิตที่ดี

- จัดอบรมใหเกษตรกรมีความรูใน
เรื่องพืชสายพันธพื้นเมือง
- สงเสริมการปลูกโดยใชปุย
อินทรีย

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จํานวนพืชที่ เกษตรกรปลูกและอนุรักษ กองการศึกษา
ไดรับการ พืชสายพันธุพ้นื เมืองเพิ่มขึ้น
อนุรักษ

-๑๐๙๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการสงเสริมการปลูกพืช ตาม เพื่อใหเกษตรกรปลูกพืชตาม จัดอบรมเกษตรกรในเขตเทศบาล
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ผลผลิตการเกษตรพืชไร
ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ตามระบบเกษตรที่เหมาะสม ตําบลโคกตูม
ในการ
มีคุณภาพสูงขึ้น
เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตตาม
จัดกิจกรรม
นโยบายของกรมวิชาการ
เกษตร
๒ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมใหประชาชน
สงเสริมกลุมอาชีพสินคา OTOP
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
จํานวนสินคา ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
(OTOP)
นําวัตถุดิบในทองถิ่นมาแปรรูป ภายในเขตเทศบาล
ทีไ่ ดรับการ
สรางมูลคาเพิ่ม
สนับสนุน

แบบ ผ.๐๑

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

-๑๑๐๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๑
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๕ แนวทางการพัฒนา สงเสริมเสนทางการตลาดเครือขายและพัฒนาเสนทางขนสง
งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการกอสรางศูนยจําหนาย
เพื่อใหชุมชนภายในเขต
กอสรางศูนยจําหนายสินคาชุมชน
๕๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนย ฯ ชุมชนภายในเขตเทศบาล
กองการศึกษา
สินคาชุมชน
เทศบาล มีสถานที่ใชในการ จํานวน ๑ แหง แบบแปลนตามที่
ที่กอสราง มีสถานที่ใชในการจําหนาย
จําหนายสินคาชุมชน
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
แลวเสร็จ สินคาชุมชน

๒ จัดตลาดนัดสินคาราคาถูก

เพื่อใหประชาชนไดซื้อสินคา จัดตลาดนัดสินคาราคาถูก
ราคาถูกและกระตุนเศรษฐกิจ เดือนละ ๑ ครั้ง
ภายในชุมชน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

รอยละ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ของความพึง ไดซื้อสินคาในราคาถูกและ
พอใจ
มีเงินหมุนเวียนในชุมชน

กองการศึกษา

-๑๑๑๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๑ แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครเยาวชน เพื่อใหผูเขารับการอบรม
จัดฝกอบรมอาสาสมัครเยาวชนปองกัน
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
ปองกันไฟปาและหมอกควัน
มีความรูในการควบคุมไฟปา ไฟปาและหมอกควันใหกับเยาวชน
รวมอบรม
สรางแนวรวมในการแกไขไฟปา ในเขตเทศบาล
ในทองถิ่น
๒ โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ เพื่ออบรมฟนฟูความรูดาน อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมตําบล
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมแกอาสาสมัคร
ไดรับการอบรมจํานวน ๑ ครั้งตอป
รับการอบรม
พิทักษสิ่งแวดลอม
๓ โครงการใหความรูผูประกอบการ เพื่อใหผูประกอบการมีการดําเนิน เพื่ออบรมฟนฟูความรูดาน
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จํานวน
เหมืองแร โรงแตงแร
การเฝาระวังปองกันผลกระทบ การเฝาระวังปองกันและรักษา
ผูเขารวม
จากการประกอบการเหมืองแร คุณภาพสิ่งแวดลอมจากการ
โครงการ
โรงแตงแร
ประกอบการเหมืองแร

แบบ ผ.๐๑

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เยาวชนมีความรูและปฏิบัติ
ในการควบคุมไฟปาเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

อาสาสมัครไดรับการอบรม
และสามารถนําไปใชในการ
เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม

กอง สธ.

ผูประกอบการมีการดําเนิน
การเฝาระวังปองกันผลกระทบ
จากการประกอบการ

กอง สธ.

-๑๑๒ที่

โครงการ

๔ โครงการใหความรูผูประกอบการ
ฟารมสุกร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหผูประกอบการมีการดําเนิน เพื่ออบรมฟนฟูความรูดาน
การเฝาระวังปองกันผลกระทบ การเฝาระวังปองกันและรักษา
จากการประกอบการฟารมสุกร คุณภาพสิ่งแวดลอมจากการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ผูประกอบการมีการดําเนิน
การเฝาระวังปองกันผลกระทบ
จากการประกอบการ

กอง สธ.

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

เยาวชนมีความตระหนักในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กอง สธ.

ประกอบกิจการฟารมสุกร
๕ โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม

เพื่อใหเยาวชนมีความตระหนัก จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน
ในการดูแลรักษาทรัพยากร ในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๖ โครงการรูอยู รูใช ใสใจสิ่งแวดลอม เพื่อใหประชาชนมีความตระหนัก ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
ในการดูแลรักษาทรัพยากร ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม
๗ โครงการคายเยาวชนอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
ที่ดีในการดูแลรักษาอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก เยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

จํานวนครั้ง ประชาชนมีความตระหนักใน
ในการประชา การดูแลและรักษาทรัพยากร
สัมพันธ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวนเยาวชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ที่เขารวม สิ่งแวดลอมในชุมชนไดรับ
กิจกรรม การดูแลรักษาเพิ่มขึ้น

กอง สธ.

กองการศึกษา

-๑๑๓ที่

โครงการ

๘ โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิงแวดลอมและเพื่อ
ใหเขาใจถึงผลกระทบของ
มนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่นใหกับนักเรียนในสถานศึกษา

๙ โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก เพื่อใหประชาชนมีความรูและ จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกหญาแฝก
เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
เห็นความสําคัญของการปลูก บริเวณคันริมหวยและริมคลอง
หญาแฝกเพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมที่มี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

ความสําคัญในการดําเนินชีวิต

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งใน ประชาชนมีความรูและเห็น
การจัดกิจกรรม ความสําคัญของการปลูกหญา
แฝกเพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา

กองชาง

-๑๑๔๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการขยะทองคํา
เพื่อใหชุมชนและสถานศึกษา อบรมใหความรูและสนับสนุน
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
นํารองสามารถคัดแยกขยะ การดําเนินงานคัดแยกขยะจาก
โครงการ
ตนทางและลดปริมาณขยะที่ ตนทางใหกับชุมชนและสถานศึกษา
ตองนําไปกําจัด
นํารองในเขตเทศบาล
๒ โครงการ รณรงคการลด คัดแยก
เพื่อสรางจิตสํานึกในการลด รณรงคการลด คัดแยก และนําขยะ
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครัง้
และนําขยะกลับมาใชประโยชน
ปริมาณขยะ
กลับมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ในการรณรงค
(วันสิ่งแวดลอม)
และสถานศึกษาในเขตเทศบาล

แบบ ผ.๐๑

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ชุมชนและสถานศึกษานํารอง
สามารถคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัด

กอง สธ.

ประชาชนมีความตระหนักใน
การลด คัดแยก และการนํา
ขยะกลับมาใชประโยชน

กอง สธ.

-๑๑๕ที่

โครงการ

๓ โครงการการจัดการขยะอันตราย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหชุมชนมีความรูในการ ใหความรูและสนับสนุนในการ
คัดแยกขยะอันตรายเพื่อสง จัดการขยะอันตรายในชุมชน
รวบรวมกําจัดไดอยางถูกตอง ใหกับชุมชนในเขตเทศบาล
ตามหลักวิชาการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๔ โครงการบริหารจัดการขยะปลายทาง เพื่อดําเนินการจัดการขยะ ดําเนินการจัดการขยะสะสมในพื้นที่
สะสมในพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาล ทิง้ ขยะเทศบาลจํานวน ๔ ครั้งตอป

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๕ โครงการจัดหารถบรรทุกขยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน ๒ คัน
เก็บขนถายขยะมูลฝอยในพื้นที่
รับผิดชอบ

๔,๘๐๐,๐๐๐

๖ โครงการบริหารจัดการขยะ
อยางยั่งยืน

เพื่อดําเนินการจัดการขยะ ดําเนินการกอสรางโรงคัดแยกขยะ
มูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ มูลฝอยและติดตั้งระบบการคัดแยก
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาล

๓๑,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน
ชุมชนมีความรูในการคัดแยก
ชุมชนที่เขารวม ขยะอันตรายเพื่อสงรวบรวม
โครงการ กําจัดไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ

กอง สธ.

จํานวนครั้ง เพิ่มพื้นที่ในการทิ้งขยะใน
ในการดําเนินการ พื้นที่ทิ้งขยะ, ลดปญหา
เพลิงไหมพื้นที่ทิ้งขยะ
จํานวนรถที่จัดซื้อ ชุมชนไดรับการบริการจัดเก็บ
และขนถายขยะมูลฝอยได
ครอบคลุม ไมมีขยะตกคาง

กอง สธ.

โรงคัดแยกขยะที่ สามารถแกปญหาการจัด
กอสรางแลวเสร็จ การขยะมูลฝอยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

กอง สธ.

กอง สธ.

-๑๑๖ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗ โครงการจัดหาที่รองรับขยะมูลฝอย เพื่อจัดหาที่รองรับขยะมูลฝอย จัดหาถังขยะเพื่อใชในการรองรับ
ใหเพียงพอในเขตเทศบาล
ขยะ ชุมชนภายในเขตเทศบาล
จํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ ใบ

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนถังขยะ มีถังขยะเพื่อใชรองรับขยะ
ที่จัดหา
มูลฝอยเพียงพอ

๘ โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการหรือสนับสนุน ดําเนินการใหกับสถานศึกษานํารอง
การดําเนินการลด คัดแยกและ ในเขตเทศบาล จํานวน ๒ แหง
การนําขยะกลับมาใชประโยชน
ตามหลัก ๓ R

๒๕,๐๐๐

๙ โครงการแปรรูปขยะเพิ่มมูลคา
รักษาสิ่งแวดลอม

๕,๐๐๐

เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน จัดกิจกรรมแปรรูปขยะเพิ่มมูลคา
เห็นความสําคัญของการ
รักษาสิ่งแวดลอมใหกับนักเรียน
อนุรักษสิ่งแวดลอม การนํา สถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑ ครั้ง
ขยะมูลฝอยมาใชใหม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง สธ.

จํานวนสถาน สามารถลดปริมาณขยะที่จะตอง กอง สธ.
ศึกษาที่เขารวม สงไปกําจัด
โครงการ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

นักเรียนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม การนํา
แปรรูปขยะมูลฝอย

กองการศึกษา

-๑๑๗๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๓ แนวทางพัฒนา สงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมที่ดี
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อเกิดความสวยงามเปน
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน
๒,๐๐๐,๐๐๐
จํานวนพื้นที่
สํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม
ระเบียบ และเพื่อการใช
เทศบาลตําบลโคกตูม รายละเอียด
ที่ไดรับการ
ประโยชนไดอยางเต็มพื้นที่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
ปรับปรุง
๒ โครงการกอสรางรั้วรอบสํานักงาน เพื่อเกิดความสวยงาม
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน
๑,๐๐๐,๐๐๐
มีความปลอดภัย
เทศบาลตําบลโคกตูม
และปองกันทรัพยสินของ
เทศบาลตําบลโคกตูมรายละเอียดตาม
ในทรัพยสิน
ทางราชการสูญหาย
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
ของทางราชการ
๓ โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว
เพื่อรณรงคใหชุมชนในเขต จัดกิจกรรมรณรงคการจัดการ
๑๐,๐๐๐
จํานวนครั้ง
เทศบาล มีการจัดการดาน ดานสิ่งแวดลอมชุมชน จํานวน ๓ ครั้ง
ในการจัด
สิ่งแวดลอมที่ดี
กิจกรรม

แบบ ผ.๐๑

ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเทศบาลมีภูมิทัศน
ที่สวยงามและใชประโยชน
ไดเต็มพื้นที่
สํานักงานเทศบาลมีภูมิทัศน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่สวยงามและมีรั้วเพื่อปกปอง

ทรัพยสินของทางราชการ
ชุมชนในเขตเทศบาลมีการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี

กอง สธ.

-๑๑๘ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๔ โครงการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อรณรงคและเฝาระวัง
สถานประกอบการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการ
๕ โครงการถนนปลอดฝุน

เพื่อรณรงคการจัดการ
ฝุนถนนจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมรณรงคและเฝาระวังคุณภาพ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

สิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ

จัดกิจกรรมรณรงคการจัดการ
ฝุนถนนจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๖ โครงการน้ําในคลองสวย ดวยมือเรา เพื่อรณรงคการรักษาคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
แหลงน้ําสาธารณะ
สาธารณะในเขตเทศบาล

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๗ โครงการสงเสริมคุณภาพน้ําทิ้ง
ครัวเรือน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีการ จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
จัดการคุณภาพน้ําทิ้งครัวเรือน คุณภาพน้ําทิ้งครัวเรือน
ไดอยางถูกตอง
ครัวเรือนนํารองในเขตเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานประกอบการมีการเฝา
ระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม

กองสธ

และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

จากการประกอบกิจการ
ลดฝุนละอองสะสมทาง
สาธารณะจากการขนสงแร

จํานวน
แหลงน้ําสาธารณะมีคุณภาพ
แหลงน้ําที่ น้ําทิ้งอยูในเกณฑมาตรฐาน
ไดรับการตรวจ
จํานวน
ครัวเรือน
ที่เขารวม
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ชุมชนสามารถจัดการคุณภาพ
น้ําทิ้งครัวเรือนไดอยางถูกตอง

กอง สธ.

กอง สธ.

กอง สธ.

-๑๑๙ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๘ โครงการจัดทําหัวเชื้อจุลินทรีย (EM) เพื่อจัดทําหัวเชื้อจุลินทรีย (EM) โรงฆาสัตวเทศบาล และฟารมสุกรได
ใชลางทําความสะอาดโรงฆาสัตว รับการสนับสนุน EM

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

เทศบาลและสนับสนุน ใหกับ
ฟารมสุกร หรือผูตองการ

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกตูม
๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทต.โคกตูม เกิดความสวยงาม
เปนระเบียบและใชประโยชน
ไดอยางเต็มพื้นที่
เพื่อเกิดความสวยงามเปน
ระเบียบและเพื่อการใช
ประโยชนไดอยางเต็มพื้นที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวน EM
ที่สนับสนุน

โรงฆาสัตวเทศบาล ฟารมสุกร
มี EM ใชสําหรับทําความ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง สธ.

สะอาด

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกตูม
รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน
เทศบาล ๑ (ซอย ๖)
รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เด็กเล็กที่ไดรับ ตําบลโคกตูมมีภูมิทัศนที่
การปรับปรุง สวยงามและใชประโยชน
ไดเต็มพื้นที่
โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล๑(ซอย๖)
๑ (ซอย๖) ที่ได มีภูมิทัศนที่สวยงามและ
รับการปรับปรุง ใชประโยชนไดเต็มพื้นที่

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-๑๒๐ที่

โครงการ

๑๑ คลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข

วัตถุประสงค

- เพื่อขุดลอกและกําจัดผักตบ
ชวาและวัชพืช ตามคลองและ
ลําหวยสายตางๆ ในเขต
เทศบาลตําบลโคกตูม ใหเกิด
ความเรียบรอยสวยงาม และ
สามารถระบายน้ําไดดี
- เพื่อสรางกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในการดูแล
รักษาคลอง
๑๒ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอางเก็บน้ํา เพื่อใหบริเวณอางเก็บน้ํา
หวยสมและอางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก หวยสมและอางเก็บน้ําหวย
ซับเหล็ก มีความสวยงามเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขุดลอกและกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช ตามคลองและลําหวยสายตางๆ
ความยาวรวมประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร
- สรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดูแลรักษาคลอง

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอางเก็บน้ํา
หวยสมและอางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก
รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาณงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- คลองและลําหวยเกิดความ
เรียบรอยสวยงาม และ
สามารถระบายน้ําไดดี
- ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาคลอง

อางเก็บน้ําทั้ง อางเก็บน้ําหวยสมและอาง
๒ แหง ไดรับ เก็บน้ําหวยซับเหล็ก มีความ
การปรับปรุง สวยงามเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจของประชาชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

-๑๒๑๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรภายในเขต สงเกษตรกรเขารับการอบรม หรือ
๓๐๐,๐๐๐
มีความรูและใหความสําคัญ จัดอบรมใหกับเกษตรกรในเขตเทศบาล
เรื่องการทําเกษตรอินทรีย

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรในเขตเทศบาล
ทําเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-๑๒๒๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๑
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๕.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน
งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ จัดหาวัสดุและอุปกรณในการ
เพื่อใหมีวัสดุ/อุปกรณในการ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณการปฏิบัติงาน
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนวัสดุและ มีวัสดุและอุปกรณในการ
สวนราชการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
ดังนี้
อุปกรณที่จัดหา ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
ในสังกัด
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่น
เทศบาล
- วัสดุ/ครุภัณฑ การเกษตร
- วัสดุ/ ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ
- วัสดุ/ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
- วัสดุ/ ครุภัณฑ สํานักงาน
- วัสดุ/ครุภัณฑ งานบานงานครัว
ฯลฯ

-๑๒๓ที่

โครงการ

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง

๓ โครงการปรับปรุงระบบการสื่อสาร
งานทะเบียนราษฎร
๔ โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร
ที่ใชสําหรับการบริการดานงาน
ทะเบียนราษฎร

๕ ซอมบํารุงยานพาหนะ
(OVER HAUL)

๖ โครงการจัดหารถยนตตรวจการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใชภารกิจของงานปองกัน เพื่อจัดหาอุปกรณใชในการปฏิบัติ
และบรรเทาสาธารณภัย
งานดานการงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน สายสง
น้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ
เพื่อปรับปรุงดานระบบการ เพื่อเปลี่ยนระบบเดิมมาเปนระบบ
สื่อสารใหถูกตองและรวดเร็ว DSL-VPN ที่มีความเร็ว ๑๒๘/๑๒๘ KBPS
เปน ๑,๐๒๔ KBPS
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและ เพื่อจัดซื้อระบบอุปกรณคอมพิวเตอร
ถูกตองในการปฏิบัติงานและเพิ่ม Hardware พรอมติดตั้ง Hich Speed
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Printer พรอมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
ทะเบียนราษฎร
Hardware/คําสั่งควบคุมการทํางาน
และรองรับการปฏิบัติงานดาน
การเลือกตั้ง / ออกเสียงประชามติ
เพื่อซอมบํารุงยานพาหนะให ซอมบํารุงยานพาหนะ (OVER HAUL)
อยูในสถานะพรอมใชงานและ ยานพาหนะของทุกสวนราชการ
เกิดความปลอดภัย
ในสังกัดเทศบาล
เพื่อใหงานปองกันฯ มีรถยนต จัดหารถยนตบรรทุกสวนบุคคล
ตรวจการสําหรับปฏิบัติงาน ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา ๒,๕๐๐ ซีซี
(ตอนเดียว) จํานวน ๑ คัน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๕๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนวัสดุ มีวัสดุและอุปกรณในการ
อุปกรณที่จัดซื้อ ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ

สํานักปลัด

รอยละของ สามารถใหบริการประชาชน
ความพึงพอใจ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว
และถูกตอง
จํานวนวัสดุ สามารถใหบริการประชาชน
ครุภัณฑ ไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

จํานวน
ยานพาหนะอยูในสภาพ
ยานพาหนะ พรอมใชงานไดดีและ
ที่ซอมบํารุง มีความปลอดภัย

สวนราชการ
ในสังกัด
เทศบาล

จํานวนรถยนต มีรถยนตเพื่อใชในการ
ที่จัดหา
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-๑๒๔ที่

โครงการ

๘ โครงการจัดซื้อพรมปูพื้นอาคาร
สํานักงาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเทศบาล
มีความสวยงามสะอาด
และเปนระเบียบเรียบรอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อพรมปูพื้นหอง
๑. หองนายกเทศมนตรี
๒.หองรองนายกเทศมนตรี
๓.หองประชุมสํานักงาน
๔.หองกองวิชาการและแผนงาน
๕.หองปลัดเทศบาล
๙ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพื่อใหอาคารอเนกประสงค ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคเทศบาล
อเนกประสงคเทศบาลตําบลโคกตูม เทศบาลตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม พรอมทั้งซอมแซมหองน้ํา
มีความพรอมใหบริการ
และวัสดุอุปกรณที่ชํารุดตาง ๆ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๑๐ โครงการกอสรางที่จอดรถ
เพื่อใหเทศบาลมีสถานที่จอดรถกอสรางสถานที่จอดรถจักรยานยนต
จักรยานยนตของสํานักงาน
จักรยานยนตสําหรับบริการ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม
เทศบาลตําบลโคกตูม
ประชาชนขาราชการและลูกจาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
๑๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
เพื่อใชในการชดับเพลิงและ จัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค
อเนกประสงค
บรรทุกน้ํา บริการประชาชน ขนาดความจุถังน้ําไมนอยกวา
๗,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รอยละความ ทําใหสํานักงานเทศบาล
พึงพอใจของ มีความสะอาด สวยงาม
ผูใชบริการ เปนระเบียบเรียบรอย
รองรับการใหบริการแก
ประชาชน
อาคาร
ที่ปรับปรุง
แลวเสร็จ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

เทศบาลและประชาชน
มีอาคารอเนกประสงค
สําหรับใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ที่จอดรถจักรยาน สํานักงานเทศบาลตําบล
ยนตที่กอสราง โคกตูมมีสถานที่จอดรถ
แลวเสร็จ
จักรยานยนตที่เปนระเบียบ

สํานักปลัด

จํานวนรถ
บรรทุกน้ําฯ
ที่จัดซื้อ

มีรถไวใชในการดับเพลิง
และบรรทุกน้ําบริการ
ประชาชน เพียงพอ
และพรอมใชงาน

สํานักปลัด

-๑๒๕ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๒ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

เพื่อชวยลดปริมาณการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ในเขตเทศบาล

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก/
ทางรวมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณชุมชน ภายในเขตเทศบาล

๑๓ โครงการซอมแซมอาคาร
อเนกประสงค หมู ๙ ต.โคกตูม

เพื่อใหประชาชนมีอาคาร
อเนกประสงคพรอมใหบริการ
แกประชาชน
เพื่อใหประชาชนมีอาคาร
ตลาดสดพรอมใหบริการ
แกประชาชน
เพื่อใชในราชการของเทศบาล

ซอมแซมปรับปรุงอาคาร หมู ๙
ต.โคกตูม ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

๓๐๐,๐๐๐

ซอมแซมปรับปรุงอาคารตลาดสด
หมู ๒ ต.โคกตูม ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
จัดซื้อรถยนตสวนกลาง (รถตู)
จํานวน ๑ คัน

๓๐๐,๐๐๐

เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด
และติดตั้งใหม

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๗
เครื่อง (หองภาษี หองทะเบียนฯ
หนาหองทะเบียน หองสํานักปลัด
หองประชาสัมพันธ และหนาหองนายกฯ
หองปลัดเทศบาล)

๑๔ โครงการซอมแซมอาคารตลาดสด
สุขาภิบาล หมูที่ ๒ ต.โคกตูม
๑๕ โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลาง
(รถตู)
๑๖ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

๑,๒๙๔,๐๐๐

๒๖๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
สัญญาณไฟ
จราจรที่
ดําเนินการ
แลวเสร็จ
อาคาร
อเนกประสงคที่
ปรับปรุงแลว
อาคารตลาดสด
ที่ปรับปรุงแลว

ผลที่คาดวาจะไดรับ
การเกิดอุบัติเหตูในเขต
เทศบาลลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ประชาชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรมรวมกันอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรมรวมกันอยาง
เพียงพอ
จํานวน
มีรถยนตในในราชการ
รถยนตที่จัดซื้อ เพียงพองและพรอมใชงาน

สํานักปลัด

จํานวนเครื่อง มีเครื่องปรับอากาศใชได
ปรับอากาศ อยางมีประสิทธิภาพ
ที่จัดซื้อ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-๑๒๖ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๗ โครงการจัดซื้อแทนยืนบรรยาย
(โพเดี่ยม)

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
ที่ชํารุด ใชงานมานาน

๑๘ จัดหาเครื่องสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา

เพื่อใชในกิจการประปาเทศบาลเครื่องสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา ขนาด ๓ แรงมา
กําลังไฟ ๒๒๐ โวลล แรงสงสูงไมนอยกวา
๙๐ เมตร พรอมอุปกรณ และสายไฟชนิด
กันน้ําได ความยาวไมนอยกวา ๕๐ เมตร
จํานวน ๑ เครื่อง
เพื่อใหมีวัสดุและครุภัณฑ
จัดหาวัสดุและครุภัณฑที่ใชกับ
ใหเพียงพอตอการใชงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม
เพื่อสํารองไวใชในกิจการ
๑. จัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา
ประปาหมูบาน
ขนาด ๑ แรงมา จํานวน ๕ เครื่อง
๒. จัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา
ขนาด ๕ แรงมา จํานวน ๒ เครื่อง

๑๙ โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ
ที่ใชในการปฏิบัติงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โคกตูม
๒๐ จัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา

จัดซื้อแทนยืนบรรยาย (โพเดี่ยม)
จํานวน ๒ แทน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนแทน มีอุปกรณใชงานเพียงพอ
ยืนบรรยายที่ และพรอมใชงาน

สํานักปลัด

จํานวนเครื่อง ประปาเทศบาลสามารถให
สูบน้ําที่จัดหา บริการน้ําไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองการประปา

จํานวนวัสดุและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
อุปกรณที่จัดซื้อ โรงเรียนในสังกัดมีวัสดุ
และครุภัณฑใชงานอยาง
เพียงพอ

๑๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ จํานวนเครื่อง ประปาหมูบานในเขต
(๑ แรงมา ๕ (๑ แรงมา ๕ (๑ แรงมา ๕ สูบน้ําที่จัดซื้อ เทศบาลตําบลโคกตูม
เครื่อง ๕ แรง เครื่อง)
เครื่อง)
สามารถใหบริการน้ําใหแก
มา ๒ เครื่อง)
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

กองชาง

-๑๒๗ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๑ จัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟา
สําหรับซอมไฟฟา

เพื่อใชในกิจการซอมไฟฟา
สาธารณะของเทศบาล

๒๒ จัดซื้อเครื่องตัดหญา

เพื่อใชตัดหญาบริเวณสํานัก
งานเทศบาล สวนสาธารณะ
ริมถนนสายตางๆ ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟา
จํานวน ๒ เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
เครื่องวัด
กระแสไฟฟาที่
ที่จัดซื้อ
จํานวนเครื่อง
ตัดหญาที่จัดซื้อ

๑. จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน
จํานวน ๒ เครื่อง
๒. จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบเข็น
จํานวน ๑ เครื่อง
เพื่อใชในงานสํารวจโครงการ จัดซื้อลอวัดระยะแบบดิจิตอล
กอสรางตางๆ ของเทศบาล จํานวน ๑ อัน

๓๕,๐๐๐

๗,๐๐๐

จํานวนลอวัด
ระยะที่จัดซื้อ

๒๔ จัดซื้อไมสตาฟแบบชัก ยาว ๕ เมตร เพื่อใชในงานสํารวจโครงการ จัดซื้อไมสตาฟแบบชัก ยาว ๕ เมตร
กอสรางตางๆ ของเทศบาล

๓,๐๐๐

จํานวนไมสตาฟ
ที่จัดซื้อ

๓๐,๐๐๐

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
ที่จัดซื้อ

๒๓ จัดซื้อลอวัดระยะแบบดิจิตอล

๒๕ จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

เพื่อใชในงานพิมพและจัดทํา จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
เอกสารและหนังสือราชการ จํานวน ๑ ชุด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

การซอมไฟฟาสาธารณะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองชาง

การตัดหญาดูแลสถานที่
ตางๆ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สถานที่มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
การสํารวจโครงการกอสราง
กอสรางตางๆ ของเทศบาล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การสํารวจโครงการกอสราง
กอสรางตางๆ ของเทศบาล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจัดทําเอกสารและหนังสือ
ราชการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-๑๒๘ที่

โครงการ

๒๖ โครงการเทศบาลตําบลโคกตูม
เมืองสะอาดอยางยั่งยืน

๒๗ จัดซื้อเครื่องตัดหญา

วัตถุประสงค
- เพื่อขับเคลื่อนโครงการลพบุรี
เมืองสะอาดของจังหวัดลพบุรี
- เพื่อใหบุคลากรของหนวยงาน
รวมมือรวมใจรักษาความสะอาด
ในสํานักงาน
เพื่อใชในการตัดหญา ปรับปรุง
ภูมิทัศนโรงฆาสัตวเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทําความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน
เทศบาลและบริเวณโดยรอบ

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน
๑ เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
จํานวนครั้งในการ สํานักงานเทศบาลมีความ
จัดกิจกรรม
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย

๙,๕๐๐

จํานวนเครื่อง สถานที่โรงฆาสัตวมีความ
ตัดหญาที่จัดซื้อ สะอาด ถูกตองตามหลัก
สุขภิบาลจากการใชเครื่อง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

กอง สธ.

ตัดหญาไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒๘ จัดซื้อปมน้ําแบบอัตโนมัติ

๒๙ จัดซื้อเลื่อยโซยนต

เพื่อใชในการเพิ่มแรงดันน้ํา
เพื่อใชทําความสะอาดในการ
ดําเนินกิจการฆาและชําแหละ
เนื้อสัตวในโรงฆาสัตว
เพื่อใชในภารกิจชวยเหลือ
ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย
ตางๆ

จัดซื้อเครื่องปมน้ําแบบอัตโนมัติ
แรงดันคงที่ ขนาดไมนอยกวา ๓๕๐ วัตต
จํานวน ๑ เครื่อง

๑๕,๐๐๐

จํานวนเครื่อง
ปมน้ําแรงดัน

โรงฆาสัตวมีความสะอาด
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
โรงฆาสัตว

กอง สธ.

จัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน ๒ เครื่อง

๑๕,๐๐๐

จํานวนเครื่อง
เลื่อยโซยนต

ภารกิจชวยเหลือประชาชน
เกี่ยวกับสาธารณภัยตางๆ
ประสบผลสําเร็จ

สํานักปลัด

-๑๒๙๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น เพื่อจัดใหมีการเลือกตั้ง
จัดการเลือกตั้งผูบริหารและ
๒,๕๐๐,๐๐๐
และสมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก สมาชิกสภาทองถิ่นแทนชุดที่จะ
สภาทองถิ่น
ครบวาระ
๒ โครงการวันเทศบาล
เพื่อรําลึกวันกอตั้งเทศบาล จัดงานวันเทศบาล
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
และจัดกิจกรรมในอํานาจ
โดยทําบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม
หนาที่ของเทศบาล
วันเทศบาล
๓ โครงการจัดทําแผนพัฒนาและ
เพื่อใหมีแผนพัฒนาและ
จัดทําแผนพัฒนาสามปแผนยุทธศาสตร
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนเพิ่มเติม และจัดทําเทศบัญญัติ
ประจําป
ใชบริหารงานเทศบาล
งบประมาณรายจายประจําป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และที่เพิ่มเติม ตามที่กฎหมายกําหนด

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนผูบริหาร มีผูบริหารและสมาชิกสภา
และสมาชิกฯ ทองถิ่นตามที่กฎหมาย
ที่ไดรับเลือกตั้ง กําหนด

ความพึงพอใจ
ของพนักงาน
และลูกจาง
จํานวนแผน
ที่แลวเสร็จ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

เพื่อรําลึกถึงวันกอตั้งเทศบาล สํานักปลัด
และประชาชนไดรวมกิจกรรม

ตามอํานาจหนาที่
มีแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ กองวิชาการ
งบประมาณ ใชบริหารงาน และแผนงาน
เทศบาลไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ

-๑๓๐ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการติดตามและประเมินผลแผน - เพื่อใชแผนการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
พัฒนาเทศบาล
เปนแนวทางในการติดตาม เทศบาล ดังนี้
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา - จัดทําแผนการดําเนินงาน
เทศบาล
ประจําป
- เพื่อทราบปญหาอุปสรรคใน - ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การปฏิบัติตามแผนพัฒนา เทศบาล ประจําป
เทศบาลและใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
๕ โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ จัดทําสื่อที่ใชเผยแพรและประชา
ขาวสารของเทศบาล
ขาวสารของเทศบาล
สัมพันธขาวสารของเทศบาลไปสู
ใหประชาชนและหนวยงาน
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร
ที่เกี่ยวของทราบ
หนังสือรายงานประจําป
หนังสือรายงานประจํางวด จดหมายขาว
ปายประกาศและโปสเตอร แผนพับ
ใบปลิว เอกสารแจก จุลสาร
สื่อโทรทัศน วิทยุ วีดีทัศน อื่นๆ ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

การดําเนินการ - การดําเนินโครงการ
ที่แลวเสร็จ ตามแผนพัฒนาฯ เปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว
- ไดทราบผลการพัฒนา
ที่กระทบตอประชาชน
และสามารถแกไขปญหา
ความตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จํานวนสื่อ ประชาชนและหนวยงานตางๆ
ประชาสัมพันธ ของทางราชการ ไดรับทราบ
ที่จัดทําเสร็จ ขาวสารของเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

-๑๓๑ที่

โครงการ

๖ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน

๗ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรีและศึกษาดูงาน
๘ โครงการจัดทําและทบทวน
แผนชุมชน

วัตถุประสงค

เพื่อจัดตั้งชุมชนและดําเนิน
การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน
เพื่อเสริมสรางกลุมสตรีให
เปนพลังในการพัฒนา
ทองถิ่น
เพื่อใชแผนชุมชนเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีคณะกรรมการชุมชนครบทุกชุมชน

จัดอบรมกลุมสตรีในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม
จัดทําและทบทวนแผนชุมชน
ทั้ง ๓๓ ชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
คณะกรรมการ
ไดรับเลือกตั้ง
จํานวนครั้งใน
การจัดอบรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น

สมาชิกกลุมสตรีสามารถ
บริหารจัดการกลุมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนชุมชน นําแผนชุมชนมาบรรจุ
ที่ดําเนินการ ในแผนพัฒนาเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-๑๓๒๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
9k
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๕.๓ แนวทางพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบโดยยึกหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพื่อใหบริการประชาชน
จัดบริการเทศบาลพบประชาชน
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
นอกเวลาราชการในเขต
ปละ ๑๒ ครั้ง ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
เทศบาล

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนไดรับความสะดวก

สํานักปลัด

รวดเร็วในการใชบริการมากขึ้น

-๑๓๓๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบขอมูล สารสนเทศและสรางนวัตกรรมการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของเทศบาล
๕๐,๐๐๐
ใหทันสมัย
ใหเปนปจจุบัน
๒ โครงการจัดตั้งศูนยบริการรวม

เพื่อใหประชาชนไดรับ
การบริการที่สะดวกรวดเร็ว

จัดตั้งศูนยบริการรวม ที่สํานักงาน
เทศบาล จํานวน ๑ แหง

๕๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนระบบ ปฏิบัติหนาที่สะดวกรวดเร็ว
ที่ปรับปรุง และมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน

รอยละ
ประชาชนไดรับการบริการ
ของความพึง ที่สะดวกรวดเร็ว
พอใจ

กองวิชาการ
และแผนงาน

-๑๓๔ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓ โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ เพื่อใหการประชาสัมพันธ
ติดตั้งบริเวณชุมชนภายในเขตเทศบาลขอมูลขาวสารระหวาง
เทศบาลกับชุมชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔ โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อจัด เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม
ทําแผนพัฒนาเทศบาล
และถูกตอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทําบอรดประชาสัมพันธ
จํานวน ๓๓ ชุด

จางเหมาจัดเก็บขอมูลพื้นฐานตาม
แบบฟอรม

๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีอุปกรณในการปฏิบัติ จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร
(เครื่องพิมพชนิดเลเซอรฯ)
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเพียงพอตอการใชงานของเทศบาล
และเพียงพอตอการใชงาน ปละ ๑ เครื่อง
๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหมีอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
ตอการใชงาน

- จัดซื้อเกาอี้สํานักงานชนิด
ลอเลื่อนมีพนักพิงขาชุบโครเมี่ยม
บุหนัง มีทาวแขน ปละ ๑ ตัว
- จัดทําตูเก็บเอกสาร ๔ ชั้น ๑ ตู

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนบอรด การประชาสัมพันธขอมูล
ที่จัดทําแลว ขาวสารระหวางเทศบาล
เสร็จ
กับชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐
จํานวน
ไดขอมูลที่ครอบคลุมและ
ครัวเรือน ถูกตองเพื่อใชในการจัดทํา
ที่จัดเก็บ แผนพัฒนาเทศบาล
๗,๓๐๐ ๗,๓๐๐
จํานวน
มีครุภัณฑคอม ฯ ไวใช
ครุภัณฑคอม อยางเพียงพอ
พิวเตอร
ที่จัดซื้อ
๔,๐๐๐ ๗,๒๐๐
จํานวน
มีอุปกรณในการทํางาน
ครุภัณฑ ที่คลองตัวและจัดเก็บ
สํานักงาน เอกสารเปนที่เรียบรอย
ที่จัดซื้อ
งายตอการนํามาใช

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน
กองคลัง

กองคลัง

-๑๓๕ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๗ โครงการจัดเก็บรายไดนอกสถานที่

จัดเก็บภาษีไดรวดเร็วและ
สามารถนํามาพัฒนาทองถิ่น

๘

- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
- จัดทําปายประชาสัมพันธ

๙

๑๐

๑๑

เพื่อจัดเก็บภาษีใหไดตาม
เปาหมายและอํานวยความ
สมดุลใหแกประชาชน
โครงการประชาสัมพันธงานจัดเก็บ เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
รายได
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาล
โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีและ
เพื่อจัดเก็บภาษีใหไดตาม
คาธรรมเนียม
เปาหมายและอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีคอมพิวเตอรในการ
และเครื่องพิมพ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และ
ทดแทนของเดิมซึ่งมีอายุการ
ใชงานมานาน
โครงการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพื่อการบริหารกิจการประปา
ดําเนินงานดานประปา
ดวยระบบคอมพิวเตอร
ใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดเก็บภาษีไดรวดเร็วและสามารถ
นํามาพัฒนาทองถิ่น
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องพิมพ จํานวน ๑ ชุด

จัดจางเขียนโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการดําเนินงานดานประปา
เชน ใบแจงหนี้ การบันทึกบัญชี
การออกใบเสร็จ การสืบคนขอมูล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนครั้ง
ในการดําเนิน
กิจกรรม
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
ในการดําเนิน
กิจกรรม
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
ในการดําเนิน
กิจกรรม
๕๔,๐๐๐
จํานวนคอมพิว
เตอรที่จัดหา

๕๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนเกิดความ
เขาใจและไดรับความ
สะดวกในการชําระภาษี
ประชาชนเกิดความ
เขาใจและไดรับความ
สะดวกในการชําระภาษี
ประชาชนเกิดความ
เขาใจและไดรับความ
สะดวกในการชําระภาษี
มีครุภัณฑคอมพิวเตอรใช
อยางเพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองการประปา

มีการดําเนิน ลดระยะเวลาและขั้นตอนใน กองการประปา
การสําเร็จ การดําเนินงานและประชาชน
ตามเปาหมาย ไดรับบริการดานประปาได
รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได

-๑๓๖ที่

โครงการ

๑๒ โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
และขอมูล กชช.๒ ค

๑๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ

วัตถุประสงค
- เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน
ที่เปนจริง ครอบคลุม ทั่วถึง
และเปนปจจุบัน
- เพื่อใชขอมูลพื้นฐาน
คัดเลือกโครงการและนํา
ขอมูลไปใชงาน
เพื่อใหมีคอมพิวเตอรใน
การใชปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานและ
ขอมูล กชช.๒ค จํานวน ๓๓ ชุมชน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องพิมพ

๑๔ โครงการสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสาร

เพื่อสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสาร อุดหนุนเงินใหกับอําเภอเมืองลพบุรี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในโครงการศูนยขอมูลขาวสาร
อําเภอเมืองลพบุรี
ในเขตอําเภอเมืองลพบุรี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอเมืองลพบุรี

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนครัว - ไดรับขอมูลพื้นฐานที่เปน กองการศึกษา
เรือนที่จัดเก็บ จริง ครอบคลุม ทั่วถึงและ
เปนปจจุบัน
- สามารถนําขอมูลพื้นฐาน
ไปใชงานได

จํานวน
คอมพิวเตอร
ที่จัดหา
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวนเงิน
ที่ขอรับการ
อุดหนุน

มีครุภัณฑคอมพิวเตอร
ใชอยางเพียงพอ

กองการศึกษา

ศูนยขอมูลขาวสารของ

สํานักปลัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอเมืองลพบุรี
มีงบประมาณในการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

-๑๓๗๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๕.๕ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบแรงจูงใจคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อเสริมขวัญกําลังใจของขาราชการ
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
เพื่อใหความรูและแนวทาง จัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
ทัศนศึกษาดูงานในราชอาณาจักร การปฏิบัติงานแกพนักงาน ของคณะผูบริหารสมาชิกสภา พนักงาน
ในการจัด
และนอกราชอาณาจักร
และเจาหนาที่ของเทศบาล และลูกจางเทศบาลในราชอาณาจักร
ฝกอบรม
และนอกราชอาณาจักร
๒ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรม จัดฝกอบรมเรื่องการสงเสริมคุณธรรม
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
สําหรับผูบริหาร สมาชิก พนักงาน จริยธรรมใหกับผูบริหาร
และจริยธรรมสําหรับขาราชการ
รวมกิจกรรม
และลูกจางเทศบาล
สมาชิกและพนักงาน
สวนทองถิ่น จํานวน ๑ ครั้ง/ป
ลูกจางเทศบาล
๓ โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคนิค เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน
๓๐,๐๐๐
จํานวน
การเขียนโครงการและการประเมิน ของบุคลากรใหมีความรูในการ เทศบาล หลักสูตรการเขียนโครงการ
ผูเขารับการ
เขียนโครงการ
ความคุมคาของโครงการ
จํานวนไมนอยกวา ๔๐ คน
อบรม

แบบ ผ.๐๑

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พนักงานและเจาหนาที่
ของเทศบาลปรับปรุงและ
ปฏิบัติหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ผูบริหาร สมาชิก และพนักงาน

สํานักปลัด

ลูกจางเทศบาลมีคุณธรรม
และจริยธรรมเพิ่มขึ้น
พนักงานเทศบาล มีความรู
ความสามารถ ทักษะ
ในการเขียนโครงการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

