
 
 

 
 
 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  

---------------------------------------------  
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 หมวด 4 ข้อ 22 บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 โดยมติเป็น
เอกฉันท์ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2561 นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

  ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
  
 

       
           (นางสาวอรสา นาชัยลาน) 
                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
                                                 
 
                   
 
 
 

 



 
   

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 – 2564 

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
  



 

 
 

ค าน า 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ “แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันทีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
กว้าง (พ.ศ.2561 -2564) ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริหารสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือ
ตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2561 เล่มนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้างอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
         ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบญั 
 

                                
           หนา้ 

 บันทึกหลักการและเหตุผล            1 
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา             2 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา            4 
 ภาคผนวก 

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 
- แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
- แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิม่เตมิ ครัง้ที ่2 พ.ศ.2561 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับึงกาฬ 
------------------------------------------------------------------ 

เหตผุลและความจ าเปน็ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนด าเนินงาน โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจ าเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ซึ่ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้วนั้น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้อง
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที ่1 พ.ศ.2561 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 
ยุทธศาสตร ์ ป ี2561 ป ี2562 2563 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
อาชีพและคุณภาพชวีติ 

          

2.2 แผนงานการศึกษา 
 

1 30,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 180,000 

รวม 1 30,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 180,000 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบ 
บรหิารจดัการที่ดี 

          

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1 6,500 1 8,500 1 8,500 1 8,500 4 32,000 

รวม 1 6,500 1 8,500 1 8,500 1 8,500 4 32,000 

รวมทัง้สิน้ 2 36,500 2 58,500 2 58,500 2 58,500 8 212,000 

  
 
 

 
 
  

 
 

 แบบ ผ 07  



บัญชแีก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ีพ.ศ.2561-2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

ข้อความเดมิ 
ที ่ ยุทธศาสตร์การพฒันา แผนงาน หนา้ที ่– ล าดับ งบประมาณ ค าชีแ้จงแผนงาน/โครงการทีข่อแก้ไข หมายเหต ุ

1 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
อาชีพและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 

หน้าที่ 110 ล าดับที่ 4 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 - 2564 
 
 

30,000 
 
 
 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และถือ
ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ 
ข้อ 21 
 

ข้อความใหม ่
ที ่ ยุทธศาสตร์การพฒันา แผนงาน หนา้ที ่– ล าดับ งบประมาณ ค าชีแ้จงแผนงาน/โครงการทีข่อแก้ไข หมายเหต ุ

1 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
อาชีพและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 

หน้าที่  5 ล าดับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2562 - 2564 
 
 

50,000 
 
 
 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และถือ
ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ 
ข้อ 21 
 

 
 
 



บัญชแีก้ไขแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ีพ.ศ.2561-2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

ข้อความเดมิ 
ที ่ ยุทธศาสตร์การพฒันา แผนงาน หนา้ที ่– ล าดับ งบประมาณ ค าชีแ้จงแผนงาน/โครงการทีข่อแก้ไข หมายเหต ุ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 121 ล าดับที่ 4 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 - 2564 

6,500 เช่าพ้ืนที่เว็ปไชต์ อบต.โคกกว้าง การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และถือ
ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ 
ข้อ 21 
 

ข้อความใหม ่
ที ่ ยุทธศาสตร์การพฒันา แผนงาน หนา้ที ่– ล าดับ งบประมาณ ค าชีแ้จงแผนงาน/โครงการทีข่อแก้ไข หมายเหต ุ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่  6 ล าดับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2562 - 2564 

8,500 เช่าพ้ืนที่เว็ปไชต์ อบต.โคกกว้าง การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และถือ
ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ 
ข้อ 21 
 

 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข ครั้งที ่1 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบ ความมัง่คง และพฒันาสูส่ังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ดา้นการเกษตรและพฒันาคณุภาพชวีติ 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม อาชีพและคุณภาพชวีติ 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ต าบลโคกกว้าง 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  เด็กนักเรยีนได้
ร่วมกันท ากิจกรรม

ในวันเด็ก 
 

กองการศึกษาฯ 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข ครั้งที ่1 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบ ความมัง่คง และพฒันาสูส่ังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทีด่ี 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบบริหารจดัการทีด่ี 
6.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 เช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซต์ อบต.
โคกกว้าง 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารเพิม่ช่องทางใน
การติดต่อราชการ 

อบต.โคกกว้าง 6,500 8,500 8,500 8,500 ร้อยละ 80  ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารทางเวป

ไซต ์
 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 6,500 8,500 8,500 8,500 - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 
ยุทธศาสตร ์ ป ี2561 ป ี2562 2563 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 

          

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

7 2,230,000 74 29,795,000 70 30,459,000 70 30,459,000 221 92,943,000 

รวม 7 2,230,000 74 29,795,000 70 30,459,000 70 30,459,000 221 92,943,000 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นสงัคม
อาชีพและคุณภาพชวีติ 

        
 

  

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 70,000 6 180,000 6 380,000 6 380,000 20 1,010,000 

รวม 2 70,000 6 180,000 6 380,000 6 380,000 20 1,010,000 

   2.2 แผนงานการศึกษา - - 2 25,000 2 25,000 2 25,000 6 75,000 

รวม - - 2 25,000 2 25,000 2 25,000 6 75,000 

   2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 310,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 17 1,510,000 

รวม 2 310,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 17 1,510,000 

1.1 
  

 

 

 แบบ ผ 07  



บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 
ยุทธศาสตร ์ ป ี2561 ป ี2562 2563 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นสงัคม
อาชีพและคุณภาพชวีติ 

          

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - 5 140,000 5 140,000 5 140,000 15 420,000 

รวม - - 5 140,000 5 140,000 5 140,000 15 420,000 

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

- - 5 85,000 5 85,000 5 85,000 15 255,000 

รวม - - 5 85,000 5 85,000 5 85,000 15 255,000 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

        
 

  

   3.1 แผนงานสาธารณสุข - - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 

รวม - - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 

1.1 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ 07  



บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 
ยุทธศาสตร ์ ป ี2561 ป ี2562 2563 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการ
รักษาความสงบเรยีบรอ้ยและความ
มั่นคง 

          

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- - 3 70,000 3 70,000 3 70,000 9 210,000 

รวม - - 3 70,000 3 70,000 3 70,000 9 210,000 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
ท่องเทีย่ว 

          

   5.1 แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และนนัทนาการ 

- - 1 5,000 1 5,000 1 5,000 3 15,000 

รวม - - 1 5,000 1 5,000 1 5,000 3 15,000 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นระบบ
บรหิารจดัการที่ดี 

          

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 1 800,000 1 800,000 2 1,600,000 

รวม - - - - 1 800,000 1 800,000 2 1,600,000 

รวมทัง้สิน้ 11 2,610,000 102 30,900,000 99 32,514,000 99 32,514,000 311 98,488,000 

 

 

 

 แบบ ผ 07  



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ 
1.1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 ซ่อมถนนโดยวิธีฉาบ
ผิวทางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1 
บ้านโคกกว้าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 245 ม. หนา 

0.05 ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

500,000 - - - ความพึงพอใจร้อยละ 60 
ของผู้ใช้เส้นทาง 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

2 ซ่อมถนนโดยวิธีฉาบ
ผิวทางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 2 
บ้านหนองบ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
5 ม. ยาว 158 ม. หนา 

0.05 ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

400,000 - - - ความพึงพอใจร้อยละ 60 
ของผู้ใช้เส้นทาง 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

3 ซ่อมถนนโดยวิธีฉาบ
ผิวทางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 4 
บ้านท่าส้มโฮง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 196 เมตร 

หนา 0.05 ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

400,000 - - - ความพึงพอใจร้อยละ 60 
ของผู้ใช้เส้นทาง 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

4 ซ่อมถนนโดยวิธีฉาบ
ผิวทางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 9 
บ้านบึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 196 เมตร 

หนา 0.05 ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

400,000 - - - ความพึงพอใจร้อยละ 60 
ของผู้ใช้เส้นทาง 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้น 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
เส้นบ้าน นายเป งาม
สง่า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 
80 ม.หนา 0.15 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

200,000 200,000 - - ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม.หนา 
0.15 ม.(ตามแบบ 

อบต. ก าหนด) 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหาดแฮ่ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม.หนา 0.15 ม.

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม.หนา 
0.15 ม.(ตามแบบ 

อบต. ก าหนด) 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่
พื้นที่การเกษตร บ้าน
ดอนใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 
879 ม.หนา 0.15 ม.

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 1,811,000 1,811,000 1,811,000 ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 879 ม.หนา 
0.15 ม.(ตามแบบ 

อบต. ก าหนด) 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมหมู่บ้านระหว่าง
บ้านโนนไพศาล – บ้าน
ท่าส้มโฮง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 
1,360 ม.หนา 0.15 ม.
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,360 ม.หนา 
0.15 ม.(ตามแบบ 

อบต. ก าหนด) 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 ขยายไหล่ถนน คสล. 2 
ข้าง บ้านท่าส้มโฮง หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ถนน คสล.กว้าง 
1 ม. ท้ัง 2 ข้างทางยาว 
485 ม.หนา 0.15 ม.

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 500,000 500,000 500,000 ขยายไหล่ถนน คสล.ก
ว้าง 1 ม. ท้ัง 2 ข้าง
ทางยาว 485 ม.หนา 

0.15 ม. 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

10 ขยายไหล่ถนน คสล. 
บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ถนน คสล.กว้าง 
1 – 2 ม. ยาว 490 ม.
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 800,000 800,000 800,000 ขยายไหล่ถนน คสล.ก
ว้าง 1 – 2 ม. ยาว 

490 ม. 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

11 ขยายไหล่ถนน คสล.
บ้านบึงส าราญ หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ถนน คสล.กว้าง
เฉลี่ย 0.4 – 1.1 ม.ยาว 
380 หรือมีพื้นที่ 570 
ตารางเมตร(ตามแบบ 

อบต. ก าหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 ขยายไหล่ถนน คสล.ก
ว้างเฉลี่ย 0.4 – 1.1 
ม.ยาว 380 หรือมี
พื้นที่ 570 ตาราง

เมตร 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านและ
ระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ ากว้าง 0.25 
ม. ลึก 0.35 เมตร ยาว 
2,500 ม.(ตามแบบ 

อบต. ก าหนด) 

- 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม. ลึก 
0.35 เมตร ยาว 

2,500 ม. 

น้ าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

และระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้น 
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

13 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านและ
ระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.20 – 0.40 ม. ยาว 

250 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม.ลึก

เฉลี่ย 0.20 – 0.40 
ม. ยาว 250 ม. 

น้ าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

และระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 

 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านและ
ระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.20 – 0.40 ม. ยาว 

250 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม.ลึก

เฉลี่ย 0.20 – 0.40 
ม. ยาว 250 ม. 

น้ าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

และระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านและ
ระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.20 – 0.40 ม. ยาว 

250 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม.ลึก

เฉลี่ย 0.20 – 0.40 
ม. ยาว 250 ม. 

น้ าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

และระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านและ
ระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.20 – 0.40 ม. ยาว 

250 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม.ลึก

เฉลี่ย 0.20 – 0.40 
ม. ยาว 250 ม. 

น้ าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

และระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
     1.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ 

1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

17 วางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

วางท่อลอดถนนเพื่อ
ระบายน้ าจ านวน 7 จุด 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 50,000 50,000 50,000 วางท่อเพื่อระบายน้ า
จ านวน 7 จุด 

ระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 

ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

18 วางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

วางท่อลอดถนนเพื่อ
ระบายน้ าจ านวน 5 จุด 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 35,000 35,000 35,000 วางท่อเพื่อระบายน้ า
จ านวน 5 จุด 

ระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 

ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม 

 

กองช่าง 

19 วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 
6 บ้านดอนใหญ ่

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

วางท่อลอดถนนเพื่อ
ระบายน้ าจ านวน 4 จุด 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 150,000 150,000 150,000 วางท่อเพื่อระบายน้ า
จ านวน 4 จุด 

ระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 

ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

20 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
บ้านหาดแฮ่ หมู่ที่3 

เพื่อให้ฝายน้ าล้นมีสภาพ
สมบรณู์ใช้งานได้
ตามปกตเิกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 30 เมตร ยาว 70 
เมตร 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
กว้าง 30 เมตร ยาว 

70 เมตร 

ฝายน้ าล้นมีสภาพ
สมบรณู์ใช้งานได้
ตามปกตเิกษตรมี

น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ 
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

21 ขุดลอกห้วยเพื่อกักเก็บ
น้ า หมู่ที 5 บ้านโนน
ไพศาล 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 

ขุดลอกหัวยกักเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร ปากห้วยกว้าง 
4 เมตร ยาว 120 เมตร 

- 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

22 ขุดลอกหนองแคน บ้าน
สมพร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 

ขุดลอกหนองแคน จ านวน 
1 แห่ง 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

23 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 

ม. ลงหินลูกรัง 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

24 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 

ม. ลงหินลูกรัง 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ 
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

25 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 

ม. ลงหินลูกรัง 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

26 ปรับปรุงถนนทางเดิน
เท้าภายในหมู่บา้น  

หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
450 ม.  

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงถนนทางเดิน
เท้าภายในหมู่บา้น  

หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
2,200 ม.  

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

28 ปรับปรุงถนนทางเดิน
เท้าภายในหมู่บา้น  

หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม.  

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 120,000 120,000 120,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้น 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

29 ปรับปรุงถนนทางเดิน
เท้าภายในหมู่บา้น  

หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม.  

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 120,000 120,000 120,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วข้ึนป้องกันไม่ให้
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด 2.10 x 1.88 ม.
จ านวน 2 ช่อง  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 325,000 - - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมขนาด 2.10 x 
1.88 ม.จ านวน 2 
ช่อง  

 

การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนป้องกัน
น้ าท่วม 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วข้ึนป้องกันไม่ให้
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด 2.10 x 1.88 ม.
จ านวน 2 ช่อง  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 325,000 - - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมขนาด 2.10 x 
1.88 ม.จ านวน 2 
ช่อง  

การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนป้องกัน
น้ าท่วม 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 8 

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วข้ึนป้องกันไม่ให้
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด 1.80 x 1.80 ม.
จ านวน 2 ช่อง  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 243,000 - - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมขนาด 1.80 x 
1.80 ม.จ านวน 2 
ช่อง  

 

การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนป้องกัน
น้ าท่วม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

33 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 1  

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วข้ึนป้องกันไม่ให้

น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด 2.10 x 1.88 ม.
จ านวน 2 ช่อง  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 330,000 330,000 330,000 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมขนาด 2.10 x 
1.88 ม.จ านวน 2 
ช่อง  
 

การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนป้องกัน

น้ าท่วม 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 9  

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วข้ึนป้องกันไม่ให้
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด 1.80 x 1.80 ม.
จ านวน 2 ช่อง  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 243,000 - - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมขนาด 1.80 x 
1.80 ม.จ านวน 2 
ช่อง  

 

การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนป้องกัน
น้ าท่วม 

กองช่าง 

35 ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 
9 บ้านบึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 9 
บ้านบึงส าราญ ความยาว 

285 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 
9 บ้านบึงส าราญ 
ความยาว 285 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง 

 

กองช่าง 

36 ขยายเขตประปา หมู่ท่ี  
4 บ้านท่าส้มโฮง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 4 
บ้านท่าส้มโฮง ความยาว 

1,200 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 60,000 60,000 60,000 ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 
4 บ้านท่าส้มโฮง 

ความยาว 1,200 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง 

 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้น 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

37 ขยายเขตประปา หมู่ท่ี  
7 บ้านท่าศิริขันธ์ ต่อท่อ
ประปา จากบ้านบึง
ส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าศิริขันธ์ ความยาว 

600 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 61,000 61,000 61,000 ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 
7 บ้านท่าส้มโฮง 

ความยาว 600 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง 

 

กองช่าง 

38 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 145 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รบับริการ 

 
 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

39 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,200 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 370,000 370,000 370,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รบับริการ 

 
 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

40 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,200 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รบับริการ 

 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

41 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 
บ้านโนนไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 750 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รบับริการ 

 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

42 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้าน
สมพร 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,200 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รบับริการ 

 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

43 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้าน
บึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาว 1,200 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รบับริการ 

 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

44 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านบึงส าราญ 

เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
 

300,000 - - - ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รบับริการ 

 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

45 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมู่บ้าน  

ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 15 จดุ 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 210,000 210,000 210,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 15 จดุ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

46 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมู่บ้าน  

ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 15 จดุ 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 210,000 210,000 210,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 15 จดุ 
 
 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้น 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

47 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมู่บ้าน  

ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 10 จดุ 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 140,000 140,000 140,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 10 จดุ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

48 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมู่บ้าน  

ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 10 จดุ 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 140,000 140,000 140,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 10 จดุ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

49 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมู่บ้าน  

ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 10 จดุ 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 140,000 140,000 140,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 10 จดุ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

50 ติดตั้งไฟส่องสว่างข้าง
ถนนทางเข้าหมู่บ้านท่าศิ
ริขันธ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส่อง
ทางเข้าหมู่บ้าน  

ติดตั้งไฟส่องสว่างข้างทาง 
จ านวน 13 จดุ 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
 

- 120,000 120,000 120,000 ติดตั้งไฟส่องสว่างข้าง
ทาง จ านวน 13 จุด 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

51 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 

3,000 ม.  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได ้
อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

52 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 

3,000 ม.  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได ้
อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

53 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้านหาดแฮ่ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 ม. (ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

54 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 ม. (ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

55 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้านโนนไพศาล หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 

3,000 ม.  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได ้
อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

56 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 

3,000 ม.  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได ้
อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

57 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้านท่าศิริขันธ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 ม. (ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได ้
อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

58 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้านสมพร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 ม. (ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1 ยุทธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

59 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้านบึงส าราญ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกว้างได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 

3,000 ม.  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได ้
อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างลานกีฬา 
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย 

สร้างลานกีฬาขนาด กว้าง 
20 ม. ความยาว 69 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 200,000 200,000 200,000 ลานกีฬาขนาด 20 x 
69 ม. 

ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับออกก าลัง

กาย 

กองช่าง 
 

61 ก่อสร้างลานกีฬา 
เอนกประสงค์ หมู่ 4 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย 

สร้างลานกีฬาขนาด กว้าง 
12.50 ม. ความยาว 22 

ม. (ตามแบบ อบต. 
ก าหนด) 

- 140,000 140,000 140,000 ลานกีฬาขนาด 
12.50 x 22 ม. 

ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับออกก าลัง

กาย 

กองช่าง 
 

62 ก่อสร้างลานกีฬา 
เอนกประสงค์ หมู่ 9 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย 

สร้างลานกีฬาขนาด กว้าง 
12.50 ม. ความยาว 22 

ม. (ตามแบบ อบต. 
ก าหนด)  

- 140,000 140,000 140,000 ลานกีฬาขนาด 
12.50 x 22 ม. 

ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับออกก าลัง

กาย 

กองช่าง 

63 จัดซื้อกระจกนูนพร้อม
ติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยั
ในการสัญจร 

ติดตั้งกระจกนูนจ านวน 7 
จุด (ตามแบบ อบต. 

ก าหนด) 

- 11,000 11,000 11,000 ติดตั้งกระจกนูน
จ านวน 7 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

64 ก่อสร้างศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนไพศาล 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
คสล.ขนาด 4 x 10 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
 

- 180,000 180,000 180,000 ก่อสร้างศาลา
ประชาคม คสล.ขนาด 

4 x 10 ม. 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน 

กองช่าง 

65 ต่อเติมศาลาประชาคม
หมู่บ้านและสร้างห้องน้ า 
บ้านท่าศิริขันธ ์

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

ต่อเติมอาคารและสร้าง
ห้องน้ า 1 แห่ง 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
 

- 150,000 150,000 150,000 ต่อเติมอาคารและ
สร้างห้องน้ า 1 แห่ง 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างศาลาจุดชมวิว
ริมแม่น้ าโขง 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าสม้โฮง 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างอาคารขนาด 
2.50 x 2.50 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
 

- 80,000 80,000 80,000 ก่อสร้างอาคารขนาด 
2.50 x 2.50 ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจ 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างศาลาริมแม่น้ า
โขง หมู่ที่ 7 บ้านท่าศิริ
ขันธ ์

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างอาคารขนาด 
2.50 x 2.50 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 80,000 80,000 80,000 ก่อสร้างอาคารขนาด 
2.50 x 2.50 ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจ 
 

กองช่าง 

68 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึง
หมอเฒ่า หมู่ที่ 9 บ้าน
บึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับพักผ่อนหย่อนใน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึง
หมอเฒ่า จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บึงหมอเฒ่า จ านวน 1 

แห่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้น 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

69 ปรับปรุงพื้นที่ตลาด
ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านบึง
ส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ในการ
จับจ่ายใช้สอยตลาด
ชุมชน 

ปรับปรุงพื้นที่ตลาดชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
 

- 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงพื้นที่ตลาด
ชุมชน จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน

การจับจ่ายใช้สอย
ตลาดชุมชน 

 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างหอประชุม 
อบต.โคกกว้าง 

เพื่อใช้ในการจัดประชุม
และจัดโครงการต่างๆ 

ก่อสร้างหอประชุม อบต.
โคกกว้าง จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

- - 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้างหอประชุม 
อบต.โคกกว้าง จ านวน 

1 แห่ง 

เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม
และผูเ้ข้าร่วม
โครงการต่างๆ 

 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านโนนไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม.หนา 0.15 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม.หนา 

0.15 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

72 ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านดอนใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 
 

ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จ านวน 

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 150,000 150,000 150,000 ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 6 จ านวน 1 

แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้น 
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

73 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2  
บ้านหนองบ่อ 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านและ
ระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ า 
กว้าง  0.25 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.20 - 0.40  

เมตร  ยาว 600  เมตร
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 900,000 900,000 900,000 ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.25 ม.ลึก

เฉลี่ย 0.20 – 0.40 
ม. ยาว 600 ม.  

น้ าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

และระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้านทางระหว่าง
หมู่บ้าน-ป่าชุมชน หมู่ที่
2 บ้านหนองบ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 
1,153 ม.หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 2,395,000 2,395,000 2,395,000 ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,153 ม.หนา 

0.15 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

75 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองบ่อ 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมู่บ้าน  

ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 15 จดุ 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

- 210,000 210,000 210,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 15 จดุ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

76 ซ่อมแซมร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านหนองบ่อ 

เพื่อให้ร่องระบายน้ ามี
สภาพดีใช้งานได้
ตามปกต ิ

ซ่อมแซมฝาปิดร่องระบาย
น้ า ยาว 85 เมตร 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
 

- 60,000 60,000 60,000 ซ่อมแซมฝาปิดร่อง
ระบายน้ า ยาว 85 

เมตร 

น้ าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
และระบายน้ าได้
รวดเร็วข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้น 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

77 ขุดคลองส่งน้ าเชื่อมสระ
เก็บน้ าหนองบ่อกับสระ
เก็บน้ าเพื่อผลิตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองบ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ขุดคลองส่งน้ า คลองกว้าง 
3 ม. ลึก 2.50 ม. ยาว 

130 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 120,000 120,000 120,000 คลองส่งน้ า คลอง
กว้าง 3 ม. ลึก 2.50 

ม. ยาว 130 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

78 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองบ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับพักผ่อนหย่อนใน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองบ่อ จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองบ่อ จ านวน 1 

แห่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจ 
 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม
หมู่บ้านท่าศิริขันธ์ – 
บ้านบึงส าราญ หมู่ที่ 7 
บ้านท่าศิริขันธ ์
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 
97 ม.หนา 0.15 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม.หนา 

0.15 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ภายในหมู่บ้าน – 
ทางเดินเท้าริมฝั่งแม่น้ า
โขง หมู่ที่ 7 บ้านท่าศิริ
ขันธ ์

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 
48 ม.หนา 0.15 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 48 ม.หนา 0.15 

ม. 
 
 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 80 โครงการ - - 2,230,000 29,795,000 30,459,000 30,459,000 - - - 
 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบความมัน่คง และการพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ดา้นการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชวีติ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม อาชีพและคณุภาพชวีติ 
    2.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว และงาน
ราชพิธีส าคัญต่างๆ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูและความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง ท้ัง 9 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ 

ประชาชนในต าบล
โคกกว้างได้

แสดงออกถึงความ
กตัญญูและความ

จงรักภักดีต่อ
สถาบัน

พระมหากษตัริย ์
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

2 สนับสนุนกิจกรรมวัน
สถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวัน
สถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 
 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง ท้ัง 9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ 

ประชาชนในต าบล
โคกกว้างมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวัน
สถาปนาจังหวัดบึง
กาฬ 
 
 

 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบความมัน่คง และการพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 ดา้นการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชวีติ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม อาชีพและคณุภาพชวีติ 
    2.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการศึกษาดูงาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
และศึกษาดูงานการ
บริหารงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง อบต.โคกกว้าง ได้
เรียนรู้ถึงความส าคญัใน
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง อบต.โคกกว้าง 

- - 200,000 200,000 ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง อบต.

โคกกว้าง 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
อบต.โคกกว้าง ได้
เรียนรู้ถึง
ความส าคญัในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการการจัดกิจกรรม
อันเป็นการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ อันเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ 
 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน 
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนต าบลโคกกว้าง - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี 
ต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. 01 



                                         รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบความมัน่คง และการพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ดา้นการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชวีติ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม อาชีพและคณุภาพชวีติ 
    2.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุย
เดช สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ 
และสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวราง
กูร 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูและความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

ประชาชนต าบลโคกกว้าง - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนในต าบล
โคกกว้างได้

แสดงออกถึงความ
กตัญญูและความ

จงรักภักดีต่อ
สถาบัน

พระมหากษตัริย ์
 

 

ส านักงานปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 70,000 140,000 340,000 340,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบความมัน่คง และการพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ดา้นการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชวีติ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม อาชีพและคณุภาพชวีติ 
    2.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 

หนว่ยงานทีข่อรบั
เงนิอดุหนนุ 2561 2562 2563 2564 

1 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
อ าเภอบุ่งคล้า 

- 40,000 40,000 40,000 อ าเภอบุ่งคล้า ประชาชนใน
อ าเภอบุ่งคล้ามี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงานปลัด -ที่ท าการปกครอง
อ าเภอบุ่งคล้า 
-อปท.อ่ืน 

รวม 1 โครงการ - - - 40,000 40,000 40,000 - - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ค. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบความมัน่คง และการพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ง. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ดา้นการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชวีติ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม อาชีพและคณุภาพชวีติ 
    2.2  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตนักเรียน 
ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า
และคนยากจน  

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต
นักเรียน ผูด้้อยโอกาส 
เด็กก าพร้าและคน
ยากจน 
 

ต าบลโคกกว้าง - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  นักเรียน 
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
ก าพร้าและคน

ยากจน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 

กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการท้องถิ่นรักการ
อ่าน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลโคกกว้างสนใจ
การอ่านหนังสือมากข้ึน 

ต าบลโคกกว้าง - 5,000 5,000 5,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนในต าบล
โคกกว้างสนใจการ
อ่านหนังสือมาก

ขึ้น 
 

กองการศึกษา
ฯ 

รวม 2 โครงการ - - - 25,000 25,000 25,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบ ความมัน่คง และพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นสงัคมอาชีพและคณุภาพชวีติ 
2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
อบต.โคกกว้าง ภายใต้
แผนยุทธศาสตรด์ าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 
2560 - 2563 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

40,000 40,000 40,000 40,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้าง
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
อบต.โคกกว้าง 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

- 50,000 50,000 50,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้าง
ปลอดภัยจาก
โรคไขเ้ลือดออก 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบ ความมัน่คง และพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นสงัคมอาชีพและคณุภาพชวีติ 
2.3 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข็มแข็ง
และยั่งยืน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

- 20,000 20,000 20,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้าง
ไม่เป็นโรคขาด
สารอาหาร 
ไอโอดีน 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 3 โครงการ - - 40,000 110,000 110,000 110,000 - - - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รักษาความสงบ ความมัน่คง และพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 การเกษตรและการพฒันาคณุภาพชวีติ 
  2. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นสงัคมอาชีพและคณุภาพชวีติ 

2.3)   แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบหลกั 
หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 2562 2563 2564 

1 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุน
โครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 

จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 

270,000 270,000 270,000 270,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสาธารณสุข
ฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1-
ม.9ในต าบล
โคกกว้าง 

รวม 1 - - 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบความมัน่คง และการพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ดา้นการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชวีติ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม อาชีพและคณุภาพชวีติ 
2.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

เพื่อเสรมิสร้างทัศนคติ
และจิตส านึกท่ีดีในการ 
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ของประชาชน
ในต าบลโคกกว้าง 
 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง  

- 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ 

ประชาชนในต าบล
โคกกว้างมีทัศนคติ
และจิตส านึกท่ีดี
ในการ 
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

 
 
 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

เพื่อส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
ชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ 

ประชาชนสามารถ
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ใน
ครัวเรือนได ้

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบความมัน่คง และการพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ดา้นการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชวีติ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม อาชีพและคณุภาพชวีติ 
2.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโคกกว้างมีอาชีพ
เสรมิและสร้างรายได้
ให้กับตัวเอง 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

- 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเข้าอบรม

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโคกกว้างมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนต าบลโคก
กว้าง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนต าบล
ภายในต าบลโคกกว้าง 
 

เด็กและเยาวชนต าบล 
โคกกว้าง 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง

พอใจ 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบล 
โคกกว้างไดร้่วม
กิจกรรม 
 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการกิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุต าบล
โคกกว้าง 
 

เพื่อส่งเสริมกิจรรม 
ผู้สูงอายุภายในต าบล 
โคกกว้าง 

ผู้สูงอายุต าบลโคกกว้าง - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ 

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลโคกกว้างได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

ส านักงานปลัด 

รวม 5 โครงการ - - - 140,000 140,000 140,000 - - - 
 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รักษาความสงบ ความมัน่คง และพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาดา้นการคา้ การลงทนุ การท่องเทีย่วและกีฬา 
  2. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นสงัคมอาชีพและคณุภาพชวีติ 

2.5)   แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการส่งเสริมศลิปะ 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้ถึงศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนาและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

- 10,000 10,000 10,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนไดเ้รียนรู้
ถึงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา
และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการแหล่งเรยีนรู้
ชุมชน 

เพื่อประชาชนได ้
เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนยีม
จารีตประเพณีต่างๆใน
ชุมชุน 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

 5,000 5,000 5,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนไดเ้รียนรู้
ถึงขนบท าเนียม

จารีตประเพณีต่างๆ
ในชุมชุน 

กองการศึกษา
ฯ 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดต าบลโคก
กว้าง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างมีความ
สามัคครี่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 
 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

- 50,000 50,000 50,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนในต าบล
โคกกว้างมีความ
สามัคครี่างกาย

แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด 

 
 

กองการศึกษา
ฯ 

รวม 3 โครงการ - - - 65,000 65,000 65,000 - - - 
 
 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รักษาความสงบ ความมัน่คง และพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาดา้นการคา้ การลงทนุ การท่องเทีย่วและกีฬา 
  2. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นสงัคมอาชีพและคณุภาพชวีติ 

2.5)   แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบหลกั 
หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 2562 2563 2564 

1 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
เยาวชนต าบลโคกกว้าง 

เพื่อสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา 

เยาวชนในต าบลโคก
กว้าง 

- 10,000 10,000 10,000 ต าบลโคก
กว้าง 

เยาวชนเกิดความ
สามัคครี่างกาย
แข็งแรง ห่างไกล

ยาเสพตดิ 

กองการศึกษาฯ กลุ่มเยาวชน
บ้านโนน
ไพศาล 

2 อุดหนุนโครงการภาคี
เครือข่ายตา้นยาเสพติด 
“เด็กไทยยุคใหม่ ไร้ยา
เสพติด”  

เพื่อให้เด็กนักเรยีนใน
เขตต าบลโคกกว้าง
ห่างไกลยาเสพติด 

นักเรียนในต าบลโคก
กว้าง 

- 20,000 20,000 20,000 ต าบลโคก
กว้าง 

เด็กนักเรยีนในเขต
ต าบลโคกกว้าง

ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนใน
ต าบลโคก

กว้าง 

รวม 2 - - - 30,000 30,000 30,000 - - - - 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพฒันาการท่องเทยีว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยนื 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาการบรหิารจดัการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝังกลบบ่อขยะ
มูลฝอย 
 

เพื่อก าจัดขยะมลู
ฝอยในพ้ืนท่ีอบต.
โคกกว้าง 
 

ต าบลโคกกว้าง - 150,000 150,000 150,000 ต าบลโคกกว้าง ก าจัดขยะมลู
ฝอยในต าบล
โคกกว้าง 

 

กองสาธารณสุข
ฯ 

-เทศบาล
ต าบลบึง

กาฬ 

รวม 1 โครงการ - - - 150,000 150,000 150,000 - - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รกัษาความสงบความมัน่คง และการพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชน สงัคม การรักษาความสงบเรยีบร้อย 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมัง่คง 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟและระงับอัคคภีัย
ในส านักงาน  
อบต.โคกกว้าง 
 

เพื่อเพิ่มความรู้และ
ทักษะการป้องกัน
อัคคีภัยให้แก่ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรม มีความพึง
พอใจ 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างมี
ความรู้ ทักษะใน

การป้องกัน
อัคคีภัย 

 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 
 

เพื่อเพิ่มความรู้และ
ทักษะการป้องกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

สถานศึกษาในเขตต าบล
โคกกว้าง 

- 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรม มีความพึง
พอใจ 

นักเรียนมีความรู้
และทักษะ การ

ป้องกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหาช้าง
ป่าต าบลโคกกว้าง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดจาก
ช้างป่า 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรม มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนในต าบล
โคกกว้างมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันปัญหาที่
เกิดจากช้างป่า 

ส านักงานปลัด 

รวม  3 โครงการ - - - 70,000 70,000 70,000    
 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 รักษาความสงบ ความมัน่คง และพฒันาคนสูส่งัคมคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาดา้นการคา้ การลงทนุ การท่องเทีย่วและกีฬา 
  5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว 

5.1)   แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

- 5,000 5,000 5,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน

ชุมชน 

กองการศึกษา
ฯ 

รวม 1 โครงการ - - - 5,000 5,000 5,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการเอง 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 พฒันาขดีความสามารถการคา้และการลงทนุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทีด่ี 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นระบบบริหารจดัการทีด่ี 
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั KPI ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 จัดซื้อรถกู้ชีพ กู้ภัย 
 

เพื่อใช้บริการรับ-ส่ง
ประชาชนท่ีเจ็บป่วย 

จัดชื้อรถกู้ชีพ กู้ภัย 
จ านวน 1 คัน 

- - 800,000 800,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ใช้บริการรับ-ส่ง
ประชาชนท่ี

เจ็บป่วย 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - - 800,000 800,000 - - - 
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