
แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง มูลค่าเพ่ิมอย่าง มีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน  /2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แผนงาน การเกษตร
1 อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทค เพื่อส่งเสริมการด าเนิน  1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ศูนย์ฯ มีงบประมาณ ส านักปลัด

โนโลยีการเกษตรประจ าต าบล งานของศูนย์ฯ ที่อุดหนุน ในการด าเนินงาน
โคกเริงรมย์

2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการประกอบ  1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ของผู้น าชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง อาชีพของประชาชน ประชาชนที่เข้า การส่งเสริมการ

ร่วมโครงการ ประกอบอาชีพ
3 จัดอบรมเกษตรอินทรีย์  - เพื่อใหเ้กษตรกรมีความ  1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ปลอดภยัจากสารเคมี ประชาชนที่เข้า การส่งเสริมการ
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง ร่วมโครงการ ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรอินทรีย์ใหแ้ก่
เกษตรกร

4 โครงการในน ้ามีปลา  -เพื่อใหร้าษฎรในพื นที่  1 คร้ัง/ปี 30,000 จ้านวนกิจกรรม  -ราษฎรในพื นที่ ส้านักปลัด

ชาวประชามีสุข โครงการมีผลผลิตสัตว์น ้า ที่ด้าเนินการ โครงการมผีลผลิตสัตวน์ ้า

เพยีงพอต่อการบริโภค เพียงพอต่อการบริโภค

และสามารถสร้างรายได้ และสามารถสร้างรายได้

และลดรายจา่ยในครัวเรือน และลดรายจา่ยในครัวเรือน

รวม  ๔   โครงการ 90,000 120,000 90,000 90,000 90,000

๘๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2.2 แผนงาน การสาธารณสุข
1 ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้  เพื่อปอ้งกันและควบคุม ฉีดวัคซีนปอ้งกันโรค 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนสุนัข และ ได้ปอ้งกันและควบ กองสาธารณสุข

โรคพษิสุนัขบา้ พิษสุนัขบา้ใหแ้ก่ สุนัข แมวที่ได้รับการ คุมโรคพษิสุนัขบา้ และส่ิงแวดล้อม

  และแมว ฉีดวัคซีน

2 ปอ้งกันและควบคุมโรค เพื่อปอ้งกันและควบคุม ณรงค์ ฉีดยาพ่นหมอกควัน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของการ ได้ปอ้งกันและควบ กองสาธารณสุข

ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก ท้าลายแหล่งเพาะพันธุ์ เกิดโรคไข้เลือดออกคุมโรคไข้เลือดออก และส่ิงแวดล้อม

ยุงลาย จ้านวน 2 ครั ง ลดลง

3 โครงการพระราชด าริ เพื่อด าเนินการขับเคล่ือน 5 โครงการ/ปี 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ านวนโครงการ  -ด าเนินการขบัเคล่ือน กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ ที่ด าเนินการ โครงการพระราชด าริ และส่ิงแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข ใน ด้านสาธารณสุข ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ใหม้ี กจิกรรมต่าง ๆ ให้มี

ความเหมาะสมกับปญัหา ความเหมาะสมกบั

และบริบทของพื้นที่ ปัญหาและบริบทของ
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งบประมาณ

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค  -เพื่อด าเนินโครงการสัตว์  1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ  -ได้ป้องกนัและควบคุม กองสาธารณสุข

คนปลอดภยัจากโรค ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก ที่ด าเนินการ โรคพิษสุนัขบ้า และส่ิงแวดล้อม

พษิสุนัขบา้ โรคพษิสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี 
 -เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้

รวม  4  โครงการ 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000
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2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการซ่อมแซมบ้าน เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 2 คน/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จา้นวนผู้สูงอาย ุผู้พิการผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ กองสวสัดิการ

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ ผู้พิการ และผู้ที่มฐีานะ และผู้ที่มฐีานะยากจน ผู้ที่มฐีานะยากจน สังคม

ผู้ที่มฐีานะยากจน ยากจน ที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านมสีภาพบ้านและความ

ความเป็นอยู่ดีขึ น

2 โครงการยกระดับคุณภาพ เพื่ออบรมอาชพีต่าง ๆ 1 โครงการ/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จา้นวนโครงการ ผู้พิการมคีวามรู้ กองสวสัดิการ

ชวีติคนพิการ ให้แกค่นพิการ ที่อบรม และสมารถน้าไป สังคม

ประกอบอาชพีได้

3 โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อดูแล ชว่ยเหลือ เป็นขวญั 1 โครงการ/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จา้นวนโครงการ ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ กองสวสัดิการ

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กา้ลังใจให้แกผู้่สูงอาย ุผู้พิการ ที่ด้าเนินการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ สังคม

และผู้ด้อยโอกาส การชว่ยเหลือดูแล

รวม  ๓  โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
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2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 ฝึกอบรมและทบทวนอาสา เพื่อทบทวนการปฏบิติั  1 คร้ัง/ปี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ังที่อบรม สมาชิก อปพร. ส านักปลัด

สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน งานของสมาชิก อปพร. ปฏบิติัภารกิจหน้าที่

(อปพร.) ประจ าต าบล ที่ได้รับการฝึก

โคกเริงรมย์ เปน็อย่างดี

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใหแ้ก่ อปพร.  -เพื่อให ้อปพร.มีอุปกรณ์ 1 คร้ัง/ปี 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จ านวนอุปกรณ์ อปพร. มีเคร่ืองมือใน ส านักปลัด

ในการปฏบิติัหน้าที่ ในการใช้ปฏบิติัภารกิจ ที่จัดซ้ือ การปฏบิติัหน้าที่

 -เพื่อสร้างความปลอดภยั

ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ อปพร.

3 โครงการช่วยเหลือและบรรเทา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยสาธารณภัยต่าง ๆ500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ประสบภยัประชาชนที่ประสบ ส านักปลัด

ความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบสาธารณภยัต่างๆ จ านวน 12 หมู่บา้น ที่ได้รับการ สาธารณภยัได้รับ

ที่ประสบสาธารณภยัและ ใหไ้ด้รับการช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ

ภยัธรรมชาติ อย่างทนัทว่งที ทนัทว่งที
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง มูลค่าเพ่ิมอย่าง มีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน  /2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 จัดจุดตรวจในช่วงเทศกาล เพื่อใหบ้ริการประชาชน  2 คร้ัง/ปี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนคร้ังที่ ประชาชนนได้รับ ส านักปลัด

วันขึน้ปใีหม่และวันสงกรานต์ ในการบอกเส้นทาง หรือ จัดจุดตรวจ ความสะดวกสบายใน

บริการน้ าด่ืมในช่วง การเดินทาง และ

เทศกาล ลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล

5 สนับสนุนใช้จ่ายในการปฏบิติั เพื่อเปน็ขวัญก าลังในใน 70 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีขวัญ ส านักปลัด

งานของ อปพร. และเจ้าหน้าที่ การปฏบิติังานของ อปพร. ที่ได้รับการสนับ ก าลังใจในการ

กูช้ีพฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่กูช้ีพฉุกเฉิน สนุน ปฏบิติังาน

6 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อปอ้งกันและเฝ้าระวัง   1 คร้ัง/ปี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนโครงที่ ไม่มีการแพร่ระบาด ส านักปลัด

ยาเสพติดตามนโยบายของ ยาเสพติดภายในพื้นที่ จัดโครงการ ยาเสพติดภายใน

รัฐบาล ต าบล

7 รณรงค์ปอ้งกันใหเ้ยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชน ประชาชน 12 หมู่บา้น 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนเยาวชน ไม่มีการแพร่ระบาด ส านักปลัด

ประชาชน เข้าใจและตระหนัก เข้าใจและตระหนักถึง ประชาชน ภายใน ยาเสพติดภายใน

ถึงปญัหาและพษิภยัจาก ปญัหาและพษิภยัจาก หมู่บา้นที่ได้รับการ ต าบล

ยาเสพติด ยาเสพติด อบรม
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง มูลค่าเพ่ิมอย่าง มีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน  /2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 ฝึกอบรมหรือทบทวนการ เพื่อทบทวนการปฏบิติั 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังที่อบรม บคุลากร ส านักปลัด

การเตรียมความพร้อมด้านการ งานของเจ้าหน้าที่ ปฏบิติัภารกิจหน้าที่

ปอ้งกันอัคคีภยั ที่ได้รับการฝึก

เปน็อย่างดี

9 ฝึกอบรมทบทวบการปอ้งกัน เพื่อทบทวนการปฏบิติั 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังที่อบรม บคุลากร ส านักปลัด

ไฟปา่ งานของเจ้าหน้าที่ ปฏบิติัภารกิจหน้าที่

ที่ได้รับการฝึก

เปน็อย่างดี

10 ฝึกอบรมทบทวนการแพทย์ เพื่อทบทวยการปฏบิติังาน 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังที่อบรม บคุลากร ส านักปลัด

ฉุกเฉิน (กูช้ีพ) ของเจ้าหน้าที่ ปฏบิติัภารกิจหน้าที่

ที่ได้รับการฝึก

เปน็อย่างดี

11 โครงการส่งเสริมทกัษะ  -เพื่อส่งเสริมทกัษะในการ อบรมนักเรียน 30,000 20,000 จ านวนเด็กนักเรียนนักเรียนมีทกัษะ ส านักปลัด
ในการเฝ้าระวังช่วย เฝ้าระวังช่วยเหลือเด็ก โรงเรียนประถมศึกษา ที่เข้ารับการอบรม ในการเฝ้าระวัง
เหลือเด็กจมน้ า จมน้ า โรงเรียนอนุบาล ช่วยเหลือเด็กจมน้ า 

จ านวน  50 คน
รวม  11  โครงการ 980,000 1,010,000 1,000,000 980,000 980,000
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง มูลค่าเพ่ิมอย่าง มีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน  /2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 ฝึกอบรมการจัดท าแผนชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีความรู้ จ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้ารับการ ชุมชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

ในการจัดท าแผนชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมหมู่บา้น อบรม เข้าใจในการจัดท า
ละ 5 คน รวม 60 คน แผน

2 ฝึกอบรมเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสร้างบรรยากาศ จ านวน 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารับการ ประชาชนทกุกลุ่มทกุ ส านักปลัด
ระดับหมู่บา้น ของความปรองดอง ผู้เข้ารับการอบรมหมู่บา้น อบรม ฝ่ายมีความปรองดอง

สมานฉันทแ์ก่ประชาชน ละ 5 คน รวม 60 คน สมานฉันท ์น าไปสู่
ทกุกลุ่มทกุฝ่าย ชุมชนเข้มแข็ง

3 พฒันาศักยภาพคณะกรรมการ เพื่อพฒันาคณะกรรมการ  จ านวน 1 กลุ่ม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนกลุ่มพฒันา คณะกรรมการพฒันา กองสวัสดิการ
พฒันาสตรีต าบลโคกเริงรมย์ ใหพ้ฒันาสตรีต าบล สตรีที่ได้รับการ ตรีต าบลได้รับการ สังคม

พฒันา พฒันาด้านศักยภาพ

รวม  3  โครงการ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง มูลค่าเพ่ิมอย่าง มีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน  /2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.6 แผนงานงบกลาง
1 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือด้าน จ านวน 901 คน 7,257,600 7,257,600 7,257,600 7,257,600 7,257,600 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย กองสวัสดิการ

การเบี้ยยังพชีพใหแ้ก่ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ยังชีพ สังคม
ผู้สูงอายุ

2 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อช่วยเหลือด้าน จ านวน  550  คน 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 จ านวนผู้พกิาร ผู้พกิารได้รับเบี้ย กองสวัสดิการ

การเบี้ยยังพชีพใหแ้ก่ เดือนละ 800 บาท/ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ยังชีพ สังคม
ผู้พกิาร เดือน

3 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อช่วยเหลือด้าน จ านวน 5 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับเบี้ย กองสวัสดิการ
การเบี้ยยังพชีพใหแ้ก่ เดือนละ 500 บาท/ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ยังชีพ สังคม
ผู้ปว่ยเอดส์ เดือน

4 อุดหนุนกองทนุหลักประกัน เพื่อส่งเสริมการด าเนิน 1  คร้ัง/ปี 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่ สปสช.มีงบประมาณ กองสาธารณสุข

สุขภาพ งานของกองทนุหลัก สนับสนุนงบ ในการด าเนินงาน และส่ิงแวดล้อม

ประกันสุขภาพ ประมาณใหก้องทนุ

รวม  4  โครงการ 12,647,600 14,017,600 14,017,600 13,977,600 13,977,600
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60-69 3348000 465

70-79 2318400 276

80-89 1315200 137

90-100 276000 23

7257600 901


