แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตาบลปรางค์กู่
วิสยั ทัศน์
“เมืองปรางค์กนู่ ่าอยู่
แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย ์
วิถีสามเผ่าไทย”

เทศบาลตาบลปรางค์ก ู่
อาเภอปรางค์ก ู่ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักปลัดเทศบาล งานนโยบายและแผน
โทร. ๐-๔๕๖๙-๗๓๘๑/โทรสาร ๐-๔๕๖๙-๗๒๖๕

คำนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและสร้างความมั่นคง
และเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
โดยมีอำนาจหน้าที่ในด้านการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น พัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน พัฒนาด้านสังคม การศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และการ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานขององค์ ก รเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล มี ค วามโปร่งใส
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่
จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนด
แผน
ที่ ส ามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่ อพั ฒ นาท้องถิ่น และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
หมายความว่ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็ นการกำหนดรายละเอีย ดแผนงาน โครงการพัฒ นาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และได้ประกาศใช้แล้ว
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 แล้วนั้น
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เป็น แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. ๑๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่ อประโยชน์ของ
ประชาชน และการพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต
พั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค
สาธารณู ป การ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ การส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม การพั ฒ นา
เศรษฐกิจพื้นฐาน พัฒนาด้านสังคม การศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารและการมีส่ วนร่วมของประชาชน ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการพิจารณาในการจัดทำงบประมาณต่อไป
มิถุนายน 256๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
*************************************

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดตั้งตามพระราชบัญ ญั ติเปลี่ ย นแปลงฐานะ สุขาภิบาล เป็ น
เทศบาล พ.ศ. 2542 ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยังผลให้สุขาภิบาลยกฐานะ
เป็น เทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมี 14 มาตรา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุม ภาพันธ์ 2542 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ
ตำบลพิมายบางส่วน และ ตำบลพิมายเหนือบางส่วน และติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้.ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลพิมายเหนือ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลพิมาย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลพิมาย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลพิมาย
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ตั้งอยู่ในอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากจังหวัด
ศรีสะเกษประมาณ 60 กิโลเมตร อำเภอปรางค์กู่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภออื่น ๆ ได้แก่.ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และอำเภอสังขะ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอวังหิน จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อำเภอสำโรงทาบและอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2.8224 ตารางกิโลเมตร
หรือ 1,750 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน บางตำบล จำนวน 2 ตำบล ดังนี้.1. ตำบล พิมาย
ได้แก่ หมู่ที่ 1 เต็มพื้นที่
หมู่ที่ 4 เต็มพื้นที่
และ หมู่ที่ 5 ( บางส่วน )
2. ตำบล พิมายเหนือ ได้แก่ หมู่ที่ 4 ( บางส่วน )

แผนทีเ่ ทศบาลตำบลปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลปรางค์กู่
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปรางค์กู่
1. นายชวาลย์
ทองสังข์
นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่
2. นายจีรพงษ์
อสิพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่
3. นายวรชัย
กรงทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่
และมี
นายประเสริฐศิลป์ แหวนวงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่
นายปาน
แหวนวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่
ประธานสภาเทศบาล / รองประธานสภาเทศบาล
1. นายเสถียร
แหวนเงิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
2. นางอำพร
ปักกังเวสัง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
1. นายสุรฐั
แสงสว่าง
2. นายเทพธนกุล
จันทรสาร
3. นายแดง
จันทอง
4. นายประวิทย์
จันทะวงษ์
5. นายธนวัฒน์
อสิพงษ์
6. นางสุภาพร
เรียงทอง
๗. นางบรรจง
แหวนวงษ์
๘. นายปรีชา
เหล่าดี
๙. นายเส็ง
คำเสียง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
นายสุรศักดิ์
สิมาขันธ์
นางวิไลวรรณ ทองละมุล
นางอรพันธ์
ศรีระษา
นางสาวอุษณีย์ ศรีลาชัย
นายธีรวัฒน์
เติมใจ
นางดวงพร
เทียมจิตร
นางสาวเกษร วงศ์เศษ
จ่าเอกประวิช บุตรงาม
นางรำพรรณ เหมือนตา *
นายประสาน นรสาร *
นางวราภรณ์
แหวนวงษ์ **
นายทองใส
พิกุล **
นายชินวัตร์
แหวนวงษ์ ***
นางละมุล
ทองก่ำ ***
นายหมุน
ชัยชนะ ***
นางยาน
แหวนวงษ์ ***
นายรักสิทธิ์
แหวนวงษ์ ***

ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติงาน
นักการ
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานประชาสัมพันธ์
ภารโรง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ยาม

บุคลากรในสังกัดกองคลังเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นางผกามาส
พุทธจักร์
นางสาวประกาย ทองกิ่ง
นางกัลยารัตน์
หวังเจริญ *
นางสาวสาวิตรี แหวนวงษ์ **
นางวิภาภรณ์
อสิพงษ์ ***
นางสาวจิตรา
อสิพงษ์ ***

ตำแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

บุคลากรในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นายณัฐพงศ์
อสิพงษ์
นางสาววัฒนา
แหวนวงษ์
นางภาณุมาส
ทองมา
นางสาววรรณิษา แหวนวงษ์ **
นายเอกสิทธิ
ไชยปัญญา **
นางสาวมลฐยา
แหวนวงษ์ **
นางสาวปิยการณ์ พงษ์ธนู ***
นายฐานันดร
อสิพงษ์ ***
นายภูริวัติ
วันแก้ว ***
นายเลิศ
อสิพงษ์ ***

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
คนงานเกษตร
คนงานเกษตร
คนงานทั่วไป

บุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นายดำริ
แหวนวงษ์ *
นายธีรวัฒน์
ทองงาม **
นางสาวเยือน
แหวนวงษ์ **
นายณรงค์
เอี่ยวธนโชติกุล**
นางสาวภัทรณรินทร์ อสิพงษ์ **
นายเคือม
ระวิวรรณ์ ***
นางตั๋ง
แหวนวงษ์ ***

ตำแหน่ง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
พนักงานเก็บกวาดขยะ
พนักงานเก็บกวาดขยะ

บุคลากรในสังกัดกองช่างเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ลำดับ
1
2
3
4

ชือ่ - สกุล
นายจิโรจ
คำหอม
นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์
นายเฉลิมพร
พิชญสมบัติ *
นายบรรพต
ลูกอินทร์ **

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
คนสวน
ผู้ช่วยช่างโยธา

บุคลากรในสังกัดกองประปาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายพิพัฒน์
คำเสียง *
2 นายกิตติพงษ์ เหมือนตา **
หมายเหตุ :

ตำแหน่ง
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา

* ลูกจ้างประจำ
** พนักงานจ้างตามภารกิจ
*** พนักงานจ้างทั่วไป
ตารางแสดงจำนวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
ประเภท

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
รวม

ชาย (คน)
5
๔
6
7
๒2

หญิง (คน)
10
๒
๖
6
๒4

รวม (คน)
๑๕
๖
๑2
๑3
๔6

ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน
ปนทราย ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 1,035 ไร่
เช่น ใช้ในการทำนาปลูกข้าว เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและยาวนานกว่ าทุกฤดู ในฤดู
หนาวค่อนข้างหนาว ส่วนฤดูฝนจะตกหนัก จนบางครั้งน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
อาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
หรือ 1,750 ไร่

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ

2.8224

ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 4 หมู่บ้าน และซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล
เต็มหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน โดยแยกพืน้ ที่การปกครองออกเป็น 10 ชุมชน
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน บางตำบล จำนวน 2 ตำบล ดังนี้.1. ตำบล พิมาย
ได้แก่ หมู่ที่ 1 เต็มพื้นที่
หมู่ที่ 4 เต็มพื้นที่
และ หมู่ที่ 5 ( บางส่วน )
2. ตำบล พิมายเหนือ ได้แก่ หมู่ที่ 4 ( บางส่วน )
การเลือกตั้ง
จำนวนตามบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับ
ที่
1
2
3
4

หน่วยที่
ที่ออกเสียง
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
รวม

จำนวนผู้มีสิทธิ (คน)
ชาย
หญิง
รวม

จำนวนบ้านทั้งหมด
(หลังคาเรือน)

27๒

26๔

54๖

๑๕๙

36๔

40๕

76๙

๒๗๐

27๑

31๓

5๘๔

๑๖๖

๑๓๙

๑๔๑

๒๘๐

๖๕

1,04๖

1,1๓๓

2,17๙

๖๖๐

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

๓. ประชากร
ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ตำบล

หมู่ที่
พิมาย
1
พิมาย
4
พิมาย (บางส่วน)
5
พิมายเหนือ (บางส่วน)
4
รวมจำนวนประชากรในเขตเทศบาลทั้งหมด

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชาย (คน)
หญิง (คน)
853
855
374
390
64
67
122
125
1,413 คน 1,437 คน

รวม
1,708
764
131
247
2,850 คน

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

จำนวนครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ตำบล

หมู่ที่
พิมาย
1
พิมาย
4
พิมาย (บางส่วน)
5
พิมายเหนือ (บางส่วน)
4
รวมครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งหมด

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ครัวเรือน
800
207
26
49
1,080 ครัวเรือน
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

4. สภาพทางสังคม
ด้านสังคมและชุมชน
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 2 แห่ง
คือ 1. โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 2. โรงเรียนบ้านเหล็ก
- โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีจำนวน 1 แห่ง
คือ โรงเรียนปรางค์กู่
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปรางค์กู่
มีจำนวน 1 แห่ง
- ศูน ย์ พั ฒ นาเด็กเล็ กเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จำนวน 1 แห่ ง ปี การศึ กษา 25๖๒
รับเด็ก 2 ระดับ ดังนี้.ระดับ 2 ขวบครึ่ง และ
ระดับ 3 ขวบ
มีผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 3 คน

ด้านสังคม
ที่
1.

2.
3.

ข้อมูลจำนวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
รายการ
ชาย
หญิง
รวมจำนวน หมายเหตุ
(คน)
(คน)
( คน )
ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
60 - 69 ปี
70
134
204
70 - 79 ปี
60
51
111
80 - 89 ปี
5
20
25
90 ปี ขึ้นไป
2
2
4
รวม
137 คน
207 คน
344 คน
ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
20
23
43
รวม
20 คน
23 คน
43 คน
ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1
1
รวม
- คน
1 คน
1 คน
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง คลินิกเอกชน
จำนวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลปรางค์กู่ จำนวน 1 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 60 เตียง
ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลปรางค์กู่

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อัตรากำลังเครื่องมือเครื่องใช้ของสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีดังนี้.- รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถยนต์ดบั เพลิง ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

5. ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
ถนนทีอ่ ยู่ในเขต เทศบาลตำบลปรางค์กู่
1. ถนนทางหลวงแผ่นดิน
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. )
3. ถนนดิน

มีทั้งสิ้น 27 สาย
จำนวน 2 สาย ระยะทาง 3.20 ก.ม.
จำนวน 24 สาย ระยะทาง 10.85 ก.ม.
จำนวน 1 สาย ระยะทาง 0.85 ก.ม.

การประปา
การประปาอยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดยใช้แ หล่ งน้ ำจากห้ ว ย
สำราญเป็นแหล่งน้ำดิบ ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประปา จำนวน 1,170 ราย
การไฟฟ้า
เทศบาลตำบลปรางค์ กู่ ได้ รั บ พลั ง งานไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค เขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านการให้บริการประชาชนที่อยู่
ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ทั่วถึงครบทั้ง 10 ชุมชน
การสื่อสาร
- มีที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง
เพื่อให้บริการรับ - ส่ง ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์

6. ระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะการใช้ที่ดิน
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีพื้นที่รวมประมาณ 1,750 ไร่ แยกตามประเภทการใช้ และ
ขนาดพื้นทีโ่ ดยประมาณเฉลี่ยต่อไร่ ดังนี้.- พื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัย
ประมาณ
505 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรม
ประมาณ 1,035 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นหน่วยงาน
ประมาณ
100 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นสถานศึกษา
ประมาณ
60 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นสาธารณะ
ประมาณ
50 ไร่
ด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนั้นมี
บางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและบริการ รับจ้างทั่วไป รับราชการ และอื่น ๆ ราษฎรในพื้นที่มีรายได้
เฉลี่ยประมาณ 76,964 บาท ต่อคนต่อปี การเกษตรกรรม พืชเพาะปลูกที่สำคัญ คือ ข้าว

การพาณิชยกรรม / การบริการ
การค้าขายในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีลักษณะเป็นการค้าปลีก แยกเป็นประเภทต่าง ๆ
ดังนี้.- ร้านขายของชำ
จำนวน 26 ร้าน
- ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
จำนวน 3 ร้าน
- ร้านขายอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว)
จำนวน 12 ร้าน
- ร้านขายอาหารตามสั่ง
จำนวน 12 ร้าน
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
จำนวน 11 ร้าน
- ร้านบริการเสริมสวยตัดผม
จำนวน 22 ร้าน
- ร้านรับซ่อมเครื่องยนต์ต่าง ๆ
จำนวน 8 ร้าน
- ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวน 8 ร้าน
- สถานบริการน้ำมัน
จำนวน 4 แห่ง
- ตลาดสด
จำนวน 1 แห่ง
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
มีธนาคารเปิดให้บริการอยู่ 1 แห่ง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และ มีตู้ ATM ให้บริการอยู่ 10 แห่ง
- ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารออมสิน
- ธนาคาร ธกส
- ธนาคารกรุงเทพ - ธนาคารกสิกรไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
จำนวน 2 แห่ง คือ
1. วัดบ้านพิมาย
2. วัดบ้านระกา
ศิลปวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ราษฎรส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาเขมร 60 %
พูดภาษาอีสาน 25 % และภาษาอื่น ๆ 15 %
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ
- ประเพณีแห่บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- ประเพณีสงกรานต์
ช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
- ประเพณีบุญบั้งไฟ
ช่วงวันที่ 6 - 7 พฤษภาคมของทุกปี
- ประเพณีถวายเทียนพรรษา
ช่วงก่อนถึงวันเข้าพรรษาของทุกปี
- ประเพณีงานแซนโฎนตา
ช่วงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี
- ประเพณีลอยกระทง
ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ เป็นเทศบาลขนาดกลาง พื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
มีจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้.- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
จำนวน
2 คัน
- รถเครนไฮดรอลิก
จำนวน
1 คัน
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
จำนวน
2 คน
- พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
จำนวน
5 คน
- พนักงานเก็บกวาดขยะ
จำนวน
7 คน
จำนวนขยะมูลฝอยต่อเดือนในเขตเทศบาล โดยประมาณ จำนวน 64.45 ตัน/เดือน
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
กายภาพ
ในการกระจายอำนาจการบริ ห ารของรั ฐ ไปสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง กล่ า ว ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดรายละเอีย ดเกี่ยวกับ
ขั้น ตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่ วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มี
อัตรากำลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วย
จากผลการเปลี่ย นแปลงดังกล่ าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ ง
จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากำลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือทิศทางใน
การพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
การกำหนดภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่จุดมุ่ งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้
การกำหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจาก
จะทำให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย
หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การกำหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒ นาและการกำหนดแนวทางการพัฒ นาที่ จะนำไปสู่การบรรลุ ผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้
เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป
เรื่อ ยๆ เมื่ อมี ปั ญ หาอย่ างซ้ ำซ้อ นและไม่มี ที่ สิ้ น สุ ด แล้ ว ยั งอาจทำให้ ปั ญ หามี ความรุนแรงมากขึ้น จนเกิ น
ศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กำหนด
จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกั บสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ ว ยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่ง
ด้วย

1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข
๑.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
1.
๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๔.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด
การตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๕.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
6.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 256๑-2564)
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด
๒.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
๒.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่ม
รายได้ต่อหัว
๓.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่
3.3 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4 เพื่ อ รั ก ษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิ จ สร้างความเข้ม แข็ งและรัก ษาวิ นั ย ทางการเงิน
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้
3.๒.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ
3.๒.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความ
มั่นคง
3.๒.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก
3.๒.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
๓.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง
พัฒนาสังคมผู้ประกอบการ

๓.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน
๓.๒.๘ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ
๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
๔.๔พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
5. ด้านความมั่นคง
๕.๑ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
๕.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิด
จากภัยคุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๕.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรั กษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
๕.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
6.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
6.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
6.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
6.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วย
ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
7.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้ง
มีกลไก กำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน
7.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภ าพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
7.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม
รวมทั้งพัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ

7.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งใน
เชิง ปริม าณและคุ ณ ภาพให้ ครอบคลุ มทั่ ว ประเทศ ลดอัต ราน้ ำ สู ญ เสี ยในระบบประปา
และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ
7.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการ
นำเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๘.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
๘.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๘.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๘.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้สามารถ ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
๙.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
๙.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
๙.๓ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
๙.๔ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
๑๐.๑ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญ
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย
๑๐.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น
๑๐.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
โดยใช้นวัตกรรม สร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการบริการ ทั้งใน
และนอกอาเซียน
2. พัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ทั้ง
ในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของประชารัฐ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงความสามารถในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นนักการค้า (Trading Nation)
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การผลิตการค้าการลงทุน
เป้าประสงค์
๑. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการผลิต
สินค้าและบริการ
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 5
ต่อปี
3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนาโดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40
ของพื้นทีภ่ าค
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้หลักความพอเพียงประยุกต์กับการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการแปรรูปข้าวเหนียว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรใน
พื้นที่ลุ่มน้ำทีม่ ีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การยกระดับการผลิตอ้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การแปรรูปยางพารา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การผลิตโคเนื้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การผลิตโคนม และผลิตภัณฑ์นม
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การส่งเสริมสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร
และกลุ่มสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
2. ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้าน
การผลิตตามความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตาม
ความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพด้วย
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การค้า การค้าชายแดน และการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับเมืองเศรษฐกิจเป็นมหานคร
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
วิสัยทัศน์
“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่ม
ช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้ได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่าย
พันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์รวม
1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป เพิ่ม
ช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการ

บริหารจัดการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว
3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิ
สติกส์ (Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการ
ของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยว ให้ได้ระดับมาตรฐานและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่ม
มูลค่าการค้าชายแดนครบวงจร และได้
มาตรฐานสากล

กรอบแนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(2) ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
(3) เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
(4) สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ
ด้านการผลิตและการตลาด
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่าย
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
(4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(2) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด
และประเทศเพื่อนบ้าน
(3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics)
เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
“ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
3. เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
4. เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
6. บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
4. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน
5. สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคง
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ
และธรรมาภิบาล
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิต
ที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ศรีสะเกษ

กรอบแนวทางการพัฒนา
1) สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3) พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการ
ส่งออก
4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร
5) ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร
6) ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพื่อการจำหน่ายที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุง
ศาสนา
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มี
คุณภาพ
3) สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดำรงชีวิต
กรอบแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิต
ที่ดี (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความ
สมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ และธรรมาภิบาล

4) พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทาง
สังคม และระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ
1) สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก
3) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
1) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
3) พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก
1) พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3) พัฒนาระบบสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ (Vision)
“เมืองปรางค์กู่น่าอยู่ แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ วิถีสามเผ่าไทย”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
วิสัยทัศน์ เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง พันธกิจ เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก
หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จึงได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาเทศบาล ดังนี้.1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ - ทางบก
2. การกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
3. การพัฒนาบริหารจัดการสู่หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
5. อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีสามเผ่าไท
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ
ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล ดังนี้.1. การคมนาคมและการขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
4. เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์
5. อนุรักษ์ประเพณีสามเผ่าไทให้คงอยู่ตลอดไป
แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ดำเนินการไปได้ตามวิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้.ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำประปา การจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. สนับสนุนการดำเนินการเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1. สนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชน
2. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3. ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชร ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์
4. ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมชุมชนต้านยาเสพติด
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา
6. สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคระบาด
7. เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
9. เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้มีบทบาทในการตัดสินใจและดำเนินการแก้ไขปัญหา
ของตนเองและสังคม
10. อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
1. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ แก่ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
2. การบริหารกิจการท้องถิ่น และการบริหารจัดการบุคคล
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมือง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้.1.1 มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและจัดระบบบริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

1.2 มุ่งเน้นสร้างเสริมความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน โดยการบูรณะพัฒ นาถนน
ซอย ท่อระบายน้ำ และทางเท้าในเขตเทศบาลให้มีสภาพดีและได้มาตรฐาน
1.3 ปรับปรุงขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างแก่ชาวชุมชนในเขตเทศบาลให้มีโอกาสเท่าเทีย ม
กันทั่วทั้งเขตเทศบาล
1.4 ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและเป็นไปตามข้อบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิต เพื่อเอื้ออำนวยต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศน์วิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้.2.1 มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่ง แวดล้อมชุมชนและพื้ นที่สีเขียว เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2.2 มุ่งพัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะจากขยะและน้ำเสีย โดยดำเนินการประสานงานกับ
ส่วนกลางผลักดันให้เกิดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.3 มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ ต่างๆ ในเขต
เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.4 พัฒ นาสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนและออก
กำลังกายของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ
ให้ครอบคลุมทัง้ สี่มุมเมือง
2.5 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และเร่งรัดพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่เสื่อมโทรม ให้เป็น
ปัจจัยในการดึงดูดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมือง
2.6 ส่ งเสริมและสนั บ สนุน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผ ลต่อ
สุ ข ภาพอนามั ย สวั ส ดิ ภ าพ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีสัมฤทธิผลที่ชัดเจน
๓. ด้านเศรษฐกิจ
พัฒ นาเศรษฐกิจเพื่อให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยให้ ความสำคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร่วมมือกับ
ทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้.3.1 มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชี พและเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นต่าง ๆ แก่พี่น้องชาวชุมชน
3.2 มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะ
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว และส่งเสริม
การรวมตัวเพือ่ ดำเนินการเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
3.3 สนับสนุนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก และป้องกัน
การเอารัดเอาเปรียบ

3.4 มุ่งส่งเสริมคุณ ภาพด้านการบริการและการท่องเที่ยว และยกระดับความสามารถในการ
แข่ งขั น ของภาคบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว โดยการผลั ก ดั น ให้ มี ก ารพั ฒ นาโครงการศู น ย์ ป ระสานการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้ บริเวณเกาะกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน ของที่ระลึก และส่งเสริมระบบ
การตลาดให้ชุมชน
๔. ด้านสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้.4.1 พัฒนายกระดับการศึกษา ขยายและปรับปรุงการศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการของชุมชน
ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยต่ อเนื่องไปจนถึงการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิตตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4.2 ส่ งเสริ มการสาธารณสุ ขและการอนามัยแก่ ประชาชนโดยทั่ ว ถึง เพื่ อเสริม สร้างโอกาสให้
ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน
และการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเองและครอบครัว
4.3 ให้การสงเคราะห์ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือ
คุ้มครอง และได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการ ให้เป็นสมบัติของประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
4.5 สนับสนุนส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในชุมชนให้รักที่อยู่อาศัยและส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับให้มีมาตรฐานระดับประเทศ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาทุกระดับ เพือ่ สร้างเกียรติภูมิและความภูมิใจของประชาชน และปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา
4.7 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
เอกลั กษณ์ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงรากฐานของวัฒ นธรรมประเพณี ท้องถิ่น และร่วมมือกัน
เผยแพร่ รักษา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
4.8 ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท
๕. ด้านการเมืองการบริหาร
พัฒ นาการเมืองการบริห าร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความ
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นของเทศบาล ตลอดจนการเสริมสร้าง
จิตสำนึกของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ความพึงพอใจ โดยยึดหลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล ดังนี้.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และตามนโยบายของจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน

5.2 เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยมุ่งเน้นมาตรการทั้งการป้องกัน แก้ไข พร้อมทั้งจัดระบบป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย อุบัติภัยและภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง และทันท่วงที
5.3 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม โดยการเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงานและลูกจ้าง ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการ
บริการประชาชน
5.4 นำวิช าการและเทคโนโลยี ที่ทั นสมัยมาใช้ ในการบริการประชาชนให้ ได้ รับ ความสะดวก
เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับความเจริญของบ้านเมือง รวมทั้งทบทวนระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน
เพื่อให้การบริห ารงานมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการประเมินผลที่เป็น
ระบบและเป็นธรรม
5.5 มุ่งพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความก้าวหน้าในวิทยาการสามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
5.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เน้นการจัดทำประชาคม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบความโปร่งใส และประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
เพื่อประเมิน สภาพการพัฒ นาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒ นาในอนาคตของเทศบาลตำบล
ปรางค์กู่ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของเทศบาลฯ โดย
ใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ในภาพรวม
ดังนี้.1. จุดแข็ง (S = STRENGTH)
◆ ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
◆ บุคลากร เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีบุคลากรและอัตรากำลังจำนวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
◆ งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับท้องตลาด
◆ เทคนิคการทำงานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูงนัก
◆ งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
◆ ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านสังคมและการศึกษา สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
◆ ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
ตามแผนการกระจายอำนาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
◆ ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาก
◆ มีศูนย์บ ริการประชาชน เจ้าหน้าที่ด้ านความมั่ นคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัค รป้ องกั น
ตนเองทุกชุมชนเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ
◆ มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน
◆ มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล
◆ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ
◆

2. จุดอ่อน (W= WEAKNESS)
◆ โครงการขนาดใหญ่ทต
ี่ ้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ไม่สามารถ
ดำเนินการโครงการเองได้
◆ มีจำนวนโครงการที่ต้องการดำเนินการพัฒนาจำนวนมาก และดำเนินการได้ไม่ทั่วถึง
◆ ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน
◆ ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมและสาธารณสุ ข ยั ง ไม่ ชั ด เจน ประชาชนให้ ข้ อ มู ล ที่
คลาดเคลื่อน
◆ ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
◆ ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
◆ ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
◆ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีแหล่งการ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
◆ ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร
◆ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทำอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการ
เชื่อมโยงด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
3. โอกาส (O= OPPORTUNITY)
◆ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้การสนับสนุน
การดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เป็นต้น
◆ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
เทศบาลฯ
◆ การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
◆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

4. อุปสรรคหรือข้อจำกัด (T= THREAT)
◆ โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ยัง
ขาดผู้ที่รับรองโครงการไม่มีความชำนาญและขาดบุคลากร
◆ งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความ
ยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์
◆ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความ
ล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
◆ การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์

ส่วนที่ ๓
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ดำเนินการไปได้ตามวิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ดังนี้.ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

2

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานบริหารงานทั่วไป
และสิ่งแวดล้อม
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน

1. สำนักปลัด
2. กองสาธารณสุขฯ
3. กองการศึกษา
4. กองช่าง

3

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน

1. สำนักปลัด
2. กองการศึกษา
3. กองสาธารณสุขฯ
4. กองคลัง

4

ด้านสังคม

ด้านบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานงบกลาง

1. สำนักปลัด
2. กองสาธารณสุขฯ
3. กองการศึกษา
4. กองช่าง

5

ด้านการเมืองการบริหาร ด้านบริหารงานทั่วไป
ด้านการดำเนินงานอื่น

รวม

๕

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
1. กองช่าง
2. กองการศึกษา

๗

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
๘

1. สำนักปลัด
2. กองคลัง
๕

หน่วยงาน
สนับสนุน

แบบ ผ. 0๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕)
เทศบาลตำบลปรางค์กู่

แบบ ผ. 0๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕)
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน
ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
1.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระบบน้ำประปา การจราจร

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
3.2 สนับสนุนการดำเนินการเศรษฐกิจแบบพอเพียง
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 256๕

รวม ๕ ปี

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงกา
ร

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงกา
ร

งบประมาณ
(บาท)

2๒

12,780,000

20

12,780,000

22

12,780,000

20

12,780,000

20

12,780,000

80

51,120,000

4

6,800,000

4

4,800,000

4

3,800,000

4

3,800,000

4

3,800,000

16

19,200,000

2๖

19,580,000

24

17,580,000

26

1๐
6,580,000

24

16,580,000

24

16,580,000

96

70,320,000

4

500,000

4

500,000

4

500,000

4

500,000

4

500,000

16

2,000,000

3

1,100,000

3

1,100,000

3

1,100,000

3

1,100,000

3

1,100,000

12

4,400,000

7

1,600,000

7

1,600,000

7

1,600,000

7

1,600,000

7

1,600,000

28

6,400,000

1
2
3

500,000
500,000
1,000,000

1
2
6

500,000
600,000
1,100,000

1
2
3

500,000
700,000
1,200,000

1
2
3

500,000
800,000
1,300,000

1
2
3

500,000
800,000
1,300,000

4
8
12

2,000,000
2,600,000
๕,60,000

ปี 2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม
4.1 สนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่
เด็กและเยาวชน
4.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4.3 ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชร
ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์กิจกรรม
ชุมชนต้านยาเสพติด
4.5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และกิจกรรมทางศาสนา
4.6 สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและ
ควบคุมโรคระบาด
4.7 เพิ่มขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.8 ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม
4.9 เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้มีบทบาทในการตัดสินใจและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคม

รวม

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
จำนวน
โครงการ

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 256๕

รวม ๕ ปี

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

11

3,750,000

11

4,750,000

11

4,750,000

11

4,750,000

44

18,000,000

44

18,000,000

13
13

2,090,000
5,865,000

13
13

2,090,000
6,865,000

13
13

1,890,000
7,865,000

13
13

1,890,000
8,865,000

52
52

7,960,000
29,460,000

52
52

7,960,000
29,460,000

2

1,100,000

2

1,100,000

2

1,100,000

2

1,100,000

8

440,000

8

440,000

11

2,200,000

11

2,200,000

11

2,200,000

11

2,200,000

44

8,800,000

44

8,800,000

6

910,000

6

910,000

6

910,000

6

910,000

24

3,640,000

24

3,640,000

5

820,000

5

820,000

5

820,000

5

820,000

20

3,280,000

20

3,280,000

7

2,020,000

7

1,320,000

7

1,320,000

7

1,320,000

28

5,980,000

28

5,980,000

5

130,000

5

130,000

5

130,000

5

130,000

20

520,000

20

520,000

98

21,761,000

98

23,061,000

73

19,995,000

73

19,995,000

73

19,995,000

392

93,544,000

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563

ปี 2564

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 256๕

รวม ๕ ปี

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร
5.2 การบริหารกิจการท้องถิ่น และการ
บริหารจัดการบุคคล
รวม

8

9,340,000

8

9,340,000

8

9,340,000

8

9,340,000

8

๑9,340,000

32

37,360,000

23

15,660,000

22

13,710,000

22

13,710,000

22

13,710,000

22

13,710,000

89

56,790,000

รวมทั้งสิ้น

15๗

59,601,000

154

57,051,000

110

53,085,000

110

53,085,000

110

53,085,000

617

231,654,000

แบบ ผ. 0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕)
เทศบาลตำบลปรางค์กู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 0๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

256
1

256
2

(บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้
ผิวจราจรถนน
มีถนนใช้สัญจรไป
คอนกรีตเสริมเหล็ก มาได้สะดวก
เป็นผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต ถนน
วัชรพล3

ปริมาณงาน กว้าง 6.00
เมตร ยาว 220.00 เมตร
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
1,320.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลกำหนด

-

-

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕00,000

๕00,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

๕00,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

หน่วยงา
น
รับผิดชอ
บ
หลัก

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

2 โครงการ ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้
ผิวจราจรถนน
มีถนนใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนน
เทศบาล 11

ปริมาณงาน กว้าง 6.00
เมตร ยาว 220.00 เมตร

-

-

๕00,000

๕00,000

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
1,320.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลกำหนด

๕00,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มี
การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มาก

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

ขึน้
3 โครงการ
ปรับปรุง/
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนน
เทศบาล 7

เพื่อให้ประชาชนได้ ปริมาณงานปริมาณงาน
มีถนนใช้สัญจรไป พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
มาได้สะดวก
1,700.00 ตร.ม.
(ตามแบบเทศบาลกำหนด)

-

-

2,๗00,000 ๒,700,000

๒,๗00,000 ร้อยละหรือ

ประชาชนมีถนน
จำนวน
สัญจรไปมา
ครัวเรือนที่มี สะดวกและ
การ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

2562

2563

2564

256๕

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

(บาท)

หน่วยง
าน
รับผิดช
อบ
หลัก

4 โครงการ
ปรับปรุงศาลปู่
ตา

เพื่อปรับปรุง
บูรณะศาลใน
ชุมชน

ชุมชนวัชรพล

ปริมาณงาน อาคาร
คสล. ชั้นเดียว กว้าง
2.50 เมตร ยาว 3.00
ม.

-

-

50,000

50,000

จำนวนศาล
ที่ได้รับการบูรณะ

ประชาชนมีสิ่งศักดิ์
ประจำชุมชนไว้ยึด
เหนี่ยวจิตใจ

กอง
ช่าง

ตามแบบเทศบาลกำหนด
5 โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อ
เติมศาลา
ประชาคม
ชุมชนหนองบัว
บาน

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อ
เติมศาลา
ประชาคม
ชุมชน

ปริมาณงาน อาคาร
คสล. ชั้นเดียว พร้อม
ห้องน้ำ-ส้วม พื้นที่รวม
96.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลกำหนด

-

-

600,000 600,000

จำนวนศาลา
ที่ได้รับการปรับปรุง
ต่อเติม

กอง
ช่าง

6 โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อ
เติมศาลา
ประชาคมบ้าน
โคกเจริญ

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อ
เติมศาลา
ประชาคม
ชุมชน

ปริมาณงาน อาคาร
คสล. ชั้นเดียว กว้าง
6.00 ม. ยาว 12.00
ม. พร้อมซ่อมแซม
ห้องน้ำ-ส้วม
จำนวน 1 ห้อง
ตามแบบเทศบาลกำหนด

-

-

300,000 300,000

จำนวนศาลา

ประชาชนมีศาลา
ประชาคมไว้ในการทำ
ที่ได้รับการปรับปรุง
กิจกรรมต่างๆ
ต่อเติม

กอง
ช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
วัตถุประสง
2563
2564
ที่
โครงการ
ค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 (บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
7

8

โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนน
บ้านสุโข-บ้าน
เหล็ก

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนนใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

โครงการ
โครงการวางท่อ
ระบายน้ำทิง้
คสล. พร้อมบ่อ
พักท่อระบายน้ำ
ทิง้ คสล. หรือ

เพื่อการ
ระบายน้ำที่
ดีและ
ป้องกันน้ำ
ท่วมใน

ปริมาณงาน กว้าง 4.00
เมตร ยาว 324.00
เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า 1,296.00 ตร.
ม.

-

-

๕00,000 ๕00,000

-

-

900,000 900,000

ตามแบบเทศบาลกำหนด

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ
ทิง้
คสล. ø 0.80 ม. มอก.
ชั้น 3 จำนวน 360 ท่อน
บ่อพัก คสล. 40 บ่อ รวม

หน่วยงาน
256๕

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

รับผิดชอบ

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

ทำให้ระบบบำบัด
น้ำเสียในชุมชนเกิด
การระบายน้ำทีด่ ี
และป้องกันน้ำท่วม

กองช่าง

๕00,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น

900,000

ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนทีล่ ด
ปัญหาน้ำท่วมขัง

ระดับไหล่ทาง

ชุมชน

ตามแบบเทศบาลกำหนด

ข้างทางหลวง
ชนบทจังหวัดศรี
สะเกษ
หมายเลข
3013 สายพิ
มาย-บ้านพะวร
9

โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนน
เทศบาล 2

ความยาว 400 เมตร

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนนใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00
เมตร ยาว 324.00
เมตร
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,296.00 ตร.ม.

-

-

500,000 500,000

500,000

ร้อยละหรือ
จำนวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย
สะอาด

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสง
ค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 256
(บาท) 2

หน่วยงาน

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

(บาท
)
10 โครงการรับ
ปรุง
ตลาดสด
เทศบาลฯ

เพือ่ ปรับปรุง
ตลาดสดให้
ถูก
สุขลักษณะ

ปริมาณงาน 1.)
ปรับปรุงรางระบายน้ำทิ้ง
คสล. 90.00 ม.

-

-

-

-

1,000,000 1,000,0 1,000,000 จำนวนผู้เข้า
00
ใช้บริการ

ตลาดสดฯ มี
มาตรฐาน สะอาด
และถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

ประชาชนมีสถานที่

กองช่าง

2.) พัดลมดูดอากาศ
3.) ซุ้มป้ายตลาดสด
เทศบาลโครงเหล็กพร้อม
ตัวหนังสือโลหะ พร้อม
ไฟฟ้าส่องป้าย จำนวน4
จุด
ตามแบบเทศบาลกำหนด

๑๑ โครงการ
ก่อสร้างศาลา

เพื่อให้
ปริมาณงาน อาคาร คสล.
ประชาชนมี ชั้นเดียว กว้าง 6.00

800,000 800,000

800,000

ร้อยละหรือ
จำนวน

พักญาติ
ฌาปนสถาน

สถานที่ใน
การร่วมพิธี

เมตร ยาว 16.00 เมตร
พื้นที่รวม 96 ตารางเมตร

ประชาชนที่
เข้าใช้บริการ

ในการร่วมทำพิธี

ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึน้

ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ

ตามแบบเทศบาลกำหนด
12 โครงการ
ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ถนนเทศบาล
17
ซ. อุดมพร 1
ซ. อุดมพร 2
ซ. อุดมพร 3

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนนใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

ปริมาณงาน 1.)ถนน
คสล. ซ.อุดมพร1 กว้าง
5.00 ม. ยาว 47.50 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หัก
พื้นที่บ่อพัก 4 บ่อหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
207.63 ตร.ม.
2.)ถนนคสล. ซ.อุดมพร2
กว้าง3.50ม. ยาว
94.50 ม.หนาเฉลี่ย
0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 330.75 ตร.ม.
3.)ถนนคสล. ซ.อุดมพร3
กว้าง4.00ม. ยาว
134.5 ม.หนาเฉลี่ย
0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า530.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลกำหนด

-

-

800,000 800,000

800,000

มีความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
วัตถุประสง
2563
2564
ที่
โครงการ
ค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 (บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
256๕

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

รับผิดชอบ

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

(บาท) (บาท)
๑๓ โครงการลอก
ท่อระบายน้ำ
ทิง้ ภายในเขต
เทศบาล

เพื่อการ
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า
ระบายน้ำที่ 1,000 ม.
ดีและ
ตามแบบเทศบาลกำหนด
ป้องกันน้ำ
ท่วมใน
ชุมชน

-

-

500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง

ทำให้ระบบบำบัด
น้ำเสียในชุมชน
เกิดการระบายน้ำ
ที่ดีและป้องกันน้ำ
ท่วม

กองช่าง

1๔ โครงการ
โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กถนน

เพื่อให้
ประชาชน
ได้มีถนนใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

-

-

๔,000,00 ๔,000,00 ๔,000,0 ร้อยละหรือ
0
0 00
จำนวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

ปริมาณงาน กว้าง 2.10
ม. ยาว 327.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 686.70
ตร.ม.

เกษตรสมบูรณ์
1๕ โครงการ ติดตั้ง
ป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟ
จราจร

ขึน้

ตามแบบเทศบาล
กำหนด
เพื่อให้
ปริมาณงาน ป้ายจราจร
ประชาชน 6 ป้าย
สัญจรอย่าง ตามแบบเทศบาลกำหนด
ปลอดภัย

-

-

เพือ่ ให้
ประชาชน
ได้มีถนนใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

-

-

ภายในเขต
เทศบาล
1๖ โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิว
จราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต
ถนนเทศบาล
16

ปริมาณงาน กว้าง 6.00
เมตร ยาว 220.00
เมตร รวมพื้นที่
ดำเนินการทั้งหมด
1,320.00 เมตรตาม
แบบเทศบาลกำหนด

80,000

80,000 80,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิม่ มาก
ขึ้น

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
วัตถุประสง
2562 2563
2564
ที่
โครงการ
ค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
256๕

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

รับผิดชอบ

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

๑๗ โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิว
จราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต
ถนนเทศบาล
4

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนนใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

ปริมาณงาน กว้าง
6.00 เมตร ยาว
220.00 เมตร รวม
พืน้ ที่ดำเนินการทัง้ หมด
1,320.00 เมตร เมตร
ตามแบบเทศบาล
กำหนด

-

-

500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

๑๘ โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอนกรีตเสริม

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนนใช้
สัญจรไปมา

ปริมาณงาน กว้าง
6.00 เมตร ยาว
220.00 เมตร รวม
พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด

-

-

500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยเพิ่ม
มากขึน้

กองช่าง

เหล็กเป็นผิว ได้สะดวก
จราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต
ถนนเทศบาล
6
๑๙ โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิว
จราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต
ถนนเทศบาล
9

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนนใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

1,320.00 เมตร

สะดวก
รวดเร็วเพิม่ มาก
ขึ้น

ตามแบบเทศบาล
กำหนด

ปริมาณงาน กว้าง
6.00 เมตร ยาว
220.00 เมตร รวม
พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด
1,320.00 เมตร
ตามแบบเทศบาล
กำหนด

-

-

500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
วัตถุประสง
2562 2563
2564
ที่
โครงการ
ค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐ โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิว
จราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต
ถนนเทศบาล
14

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนนใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

๒๑ โครงการ
เพื่อก่อสร้าง
ก่อสร้างโรงฆ่า โรงฆ่าสัตว์ที่
สัตว์เทศบาล ได้มาตรฐาน
ตำบลปรางค์กู่
ตามแบบ
มาตรฐานกรม

หน่วยงาน
256๕

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

รับผิดชอบ

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

ปริมาณงาน กว้าง
6.00 เมตร ยาว
220.00 เมตร รวม
พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด
1,320.00 เมตรตาม
แบบเทศบาลกำหนด

-

-

๖00,000 ๖00,000 ๖00,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

ปริมาณงาน อาคาร
คสล. ชั้นเดียว ตามแบบ
โรงฆ่าสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ตามแบบเทศบาล
กำหนด

-

-

650,000 650,000 800,000 ร้อยละหรือ
จำนวน
ผู้เข้าใช้บริการ

ผู้ประกอบการมี
สถานที่โรงฆ่าสัตว์ที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

ปศุสัตว์
๒๒ โครงการ
ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำทิ้ง
คสล. จาก
หน้า รร.
ปรางค์กู่ ไป
ปั้มบางจาก

เพื่อการ
ระบายน้ำที่
ดีและ
ป้องกันน้ำ
ท่วมใน
ชุมชน

ปริมาณงาน ท่อระบาย
น้ำทิ้ง
คสล. ø 0.80 ม. มอก.
ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก
คสล. รวมความยาวไม่
น้อยกว่า 1,500 เมตร
ตามแบบเทศบาล
กำหนด

-

-

2,000,0 2,000,0 2,000,0 ร้อยละหรือ
00
00 00
จำนวน
ครัวเรือนทีล่ ด
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง

ทำให้ระบบบำบัด
น้ำเสียในชุมชนเกิด
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกันน้ำท่วม

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่

โครงการ

1 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าฯ
ภายในเขต
เทศบาลฯ

๑.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำประปา การจราจร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่อดำเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าฯ
1) ถนนวัชรพล3-ประปา
ภายในเขตเทศบาล
2) ถนนบ้านสุโข-บ้านโคก
ฯ
เจริญ-บ้านเหล็ก
3) ทางหลวงสระหนองบัว-แยก
คลองถม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,000,000 3,000,0 2,000,00 2,000,0 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมี
00
0
00
ฯ
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเกิด
ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

4) ถนนเทศบาล17
5) ทางไปหนองระหาร
6) ถนนเกษตรสมบูรณ์
7) ภายในชุมชนในเขตเทศบาล
ฯ
2 โครงการขยาย

เพื่อให้ประชาชนมี

ขยายขนาดท่อประปา จาก

300,000 300,000

300,000 300,000

จำนวน

ประชาชนมีน้ำ

กองช่าง

ท่อประปา
ซอย 17
3 โครงการขยาย
เขตน้ำประปา

น้ำประปาใช้อย่าง
ทัว่ ถึง

Ø 2 นิ้ว เป็นขนาดØ 4 นิ้ว

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตน้ำประปา

4 โครงการ
เพื่อประชาชนมี
ปรับปรุง/
น้ำประปาใช้อย่าง
ซ่อมแซม ระบบ ทั่วถึง
ผลิตน้ำประปา
และวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ประปา

ครัวเรือน มีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง
ใช้อย่างเพียงพอ และสะอาด

รวมระยะทาง 1,666 เมตร
ตามแบบเทศบาลกำหนด
ในเขตเทศบาล
ตามแบบเทศบาลกำหนด
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบผลิต
น้ำประปา และวัสดุ-อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ประปา

500,000 500,000

500,000 300,000

จำนวน
ประชาชนมีน้ำ
ครัวเรือน มีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง
ใช้อย่างเพียงพอ และสะอาด

กองช่าง

1,000,000 1,000,0 1,000,00 1,000,0
จำนวน
ประชาชนมีน้ำ
00
0
00 ครัวเรือน มีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง
ใช้อย่างเพียงพอ และสะอาด

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการรณรงค์รักษ์
โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

100,000 100,000 100,000 100,000
เพื่อจัดฝึกอบรมตาม จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
โครงการฯ
ให้กับ เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
ฯ

2 โครงการลดคาร์บอน

100,000 100,000 100,000 100,000
เพือ่ จัดฝึกอบรมตาม จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
โครงการฯ
ให้กับ เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
ฯ

100,000 100,000 100,000 100,000
เพื่อจัดฝึกอบรมตาม จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
โครงการฯ
ให้กับ เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
ฯ

ปลอดขยะ

3 โครงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน

4 โครงการ “รักน้ำ รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน”

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดกิจกรรมตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ

200,000 200,000 200,000 200,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม

ประชาชนร่วม
เทิด

โครงการ

พระเกียรติฯ มี
ส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติ
ให้อุดมสมบูรณ์

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้ าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณทางหลวง
หมายเลข 2167 และ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ ดูแลรักษา ปลูก ตัดแต่ง
ภายในเขตเทศบาล ต้นไม้ทงั้ สองข้างทาง
ให้สวยงาม
และอื่นๆ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

สวนสาธารณะฯ ตามผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชน

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทา
แผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนตาม

จัดฝึ กอบรม/กิจกรรม
ให้กบั เยาวชน

โครงการฯ

ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

สภาพภูมิ ประชาชนมี
ทัศน์ท่ีดีขนึ ้ ใน จิตสานึกในการ
การ
อนุรกั ษ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
(ผังเมือง
รวม)

ดาเนินการ

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม

ประชาชนมี
กอง
จิตสานึกในการ สาธารณสุข

โครงการ

อนุรกั ษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ฯ

3 โครงการซ่อมแซม/

เพื่อซ่อมแซม/

ซ่อมแซม/ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับภูมิทศั น์

ปรับภูมิทศั น์
สวนสาธารณะ

ปรับภูมิทศั น์
สวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ

สระสาธารณะ

สระสาธารณะ ใน

ในเขตเทศบาลฯ

เขตเทศบาลฯ ให้
สวยงามยิ่งขึน้

สระสาธารณะ
1. สระหนองบัว

1,000,00
0

1,000,00 1,000,00
0

0

1,000,00

จานวน

0 สวนสาธารณ จิตสานึกในการ
ะสระ
อนุรกั ษ์
สาธารณะ
ที่ได้รบั การ

2. สระบ้านระกา

ซ่อมแซม/
ปรับปรุง

3. สระหนองเต่า

ปรับภูมิทศั น์

4. สระหนองบัว
(หนองบัวบาน)
ตามแบบเทศบาล
กาหนด

ประชาชนมี

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองได้และสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โครงการส่งเสริมและ เพื่อส่งเสริมให้
จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ 500,000 500,000 500,000 500,000
สนับสนุนการ
ความรู้ด้านอาชีพ กลุม่ อาชีพ ชุมชน กลุ่มสตรี
ฝึกอบรมความรู้ด้าน ต่างๆตามโครงการฯ และผู้ที่สนใจ
อาชีพต่างๆ และทัศน
ศึกษาดูงานฯ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมี
กอง
รายได้เพิ่มมากขึ้น การศึกษา
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองได้และสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินการเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ที่

โครงการ

1 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
ให้กับ เยาวชน
ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

400,000 500,000 600,000 700,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชน
ปฏิบัติตามวิถี
ชีวิตภายใต้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนตาม
โครงการฯ

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
ให้กับ เยาวชน
ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชน ได้นำ
กอง
การศึกษา
แนว
พระราชดำริมา
ปฏิบัติใช้

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
2 โครงการปิดทองหลังพระ

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อจัดฝึ กอบรมตาม
ครูผดู้ แู ลเด็ก/ผูด้ แู ลเด็กของ โครงการฯ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ

จัดฝึ กอบรม/กิจกรรม
ให้กบั ครูผดู้ แู ลเด็กเล็กฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรได้รบั การ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

กอง
การศึกษา

2

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพิ่มทักษะให้กบั เด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมให้กบั เด็กเล็ก
ฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

เด็กเล็กฯ ได้รบั
ทักษะและมีการ
พัฒนาที่ดียงิ่ ขึน้

กอง
การศึกษา

3

โครงการประชุมผูป้ กครอง
เด็กเล็กฯ

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ

จัดประชุม/กิจกรรมให้กบั
ผูป้ กครองเด็กเล็กฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

ผูป้ กครอง มี
ความสัมพันธ์
ความรูใ้ จในงาน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก

กอง
การศึกษา

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ

เล็กฯ
4

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านของ
เด็กเล็กฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวนบ้าน
ที่เข้าเยี่ยม

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ

เด็ก ผูป้ กครอง ครู
มีความ สัมพันธ์ท่ดี ี
ต่อกัน

กอง
การศึกษา

5

โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
จัดแหล่งเรียนรู ้

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ

ปรับปรุงภูมิทศั น์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

สภาพภูมิทศั น์ ทาให้ผดู้ แู ลเด็กฯ มี
ความรูท้ กั ษะ
ที่ดีขนึ ้
ทัศนคติ และมี
ประสิทธิภาพในการ
สอนมากยิ่งขึน้

กอง
การศึกษา

6

โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าอาหารกลางวันฯ

เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลฯ

500,000

500,000

500,000

500,000

จานวนของ เด็กมีพฒ
ั นาการ
นักเรียนที่ได้รบั ทางด้านร่างกายที่
อาหารกลางวัน แข็งแรงและ
สมบูรณ์

กอง
การศึกษา

ยุ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชน
ที่
7

โครงการ
ค่าอาหารเสริม(นม)

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม(นม)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จำนวนของ

3,000,0 4,000,0 4,000,0 4,000,0
00
00
00
00

เด็กมีพัฒนาการ
กอง
การศึกษา
นักเรียนที่ ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงและ
ได้รับ อาหาร
สมบูรณ์
เสริม (นม)

จำนวน
ทำให้มีหลักสูตร
กอง
โรงเรียนที่เข้า การเรียน-สอนมี การศึกษา
โครงการ ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น

2. โรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่
3. โรงเรียนบ้านเหล็ก
8

โครงการสนับสนุน
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงการฯ

สนับสนุนปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

9

โครงการพัฒนาสภา

จัดกิจกรรมให้กบั เด็ก

5,000

5,000

5,000

5,000

เพื่อจัดกิจกรรมตาม

จำนวน

เด็กเยาวชน ได้มี

กอง

เยาวชน

โครงการฯ

10 โครงการส่งเสริม
เพือ่ จัดกิจกรรมตาม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ โครงการฯ
เด็กเยาวชนและ
ประชาชน
11 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

เยาวชน

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชน

เพื่อจัดจ้างปรับปรุง/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ
ซ่อมแซม/ต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

5,000

50,000

5,000

50,000

5,000

50,000

5,000

50,000

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

บทบาทในการ
ตัดสินใจร่วมกัน
แก้ไขปัญหา

การศึกษา

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กเยาวชนและ

กอง
การศึกษา

ร้อยละของ

ประชาชน ได้รับ
ทักษะและมีการ
พัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

เด็กและครู ได้รับ
ความปลอดภัย
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ที่ได้ ช่วยเพิ่ม
มาตรฐาน ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่

1

โครงการ

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลคัพ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย จัดการแข่งขันกีฬา
ตามโครงการฯ
ในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนประชาชน ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

กอง
การศึกษา

หลัก

2

โครงการส่งเสริมการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
แข่งขันกีฬาในทุกระดับ ตามโครงการฯ
กีฬาในทุกระดับ
อาเภอ จังหวัด ท้องถิ่น
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ

500,000

500,000

500,000

500,000 จานวนนักกีฬาที่ มีนกั กีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน
ในทุกระดับ

กอง
การศึกษา

3

โครงการแข่งขันกีฬา

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนประชาชน ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

กอง
การศึกษา

50,000

50,000

50,000

4

ชุมชนสัมพันธ์

เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย จัดการแข่งขันกีฬา
ตามโครงการฯ
ในเขตเทศบาลฯ

โครงการส่งเสริมกีฬา

เพื่อจัดกิจกรรมตาม

จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ

50,000 จานวนประชาชน ประชาชนมี

กอง

5

และนันทนาการ

โครงการฯ

นันทนาการในเขตเทศบาลฯ

จัดซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์
กีฬา

เพื่อจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์กีฬา

จัดซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ชมุ ชนในเขตเทศบาลฯ

ที่เข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพที่แข็งแรง

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนชุมชน
ที่ได้รบั

การศึกษา

ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

กอง
การศึกษา

เด็กเยาวชนมี
ความกล้า
แสดงออกและ

กอง
การศึกษา

วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา
6

โครงการประกวดหนู
น้อยสุขภาพดี

เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย จัดกิจกรรมให้กบั เด็กเยาวชน
ตามโครงการฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวนเด็ก
เยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีสขุ ภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่
7

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดงานวัน อส เพื่อจ่ายเป็น
ม.
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมให้กับ อสม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000 100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวน อสม.
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อสม.-เจ้าหน้าที่
กอง
ได้ร่วมกิจกรรม สาธารณสุ
และ
ขฯ
มีความกระชับ
สัมพันธ์กัน

8

9

โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อจ่ายเป็น
แห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

โครงการจัดงาน

จัดงานกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวนเด็ก
เยาวชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย

50,000

50,000

50,000

เด็กเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก

50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม พนักงาน
ลูกจ้างได้ร่วม
กิจกรรม
สำนึกในพระ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

โครงการฯ
10 โครงการเยี่ยมบ้าน
ยามชุมชน

11 โครงการเต้นแอโรบิค
เพื่อสุขภาพ

มหากรุณาฯ
ของ ร.5

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลฯ

5,000

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมออกกำลัง
กาย

30,000

เพื่อสุขภาพในเขต
เทศบาลฯ

5,000

5,000

5,000

จำนวนบ้าน
ที่เข้าเยี่ยม

30,000

30,000

ประชาชนได้
รับรู้ถึงความใส่
ใจในงานของ
เทศบาล

กอง
การศึกษา

30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมี
กอง
สุขภาพที่
สาธารณสุ
กิจกรรม
ขฯ
แข็งแรงและมี
กิจกรรมร่วมกัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

12 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สนาม/ลานกีฬา
อเนกประสงค์

500,000 500,000 300,000 300,000
เพื่อก่อสร้าง/
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
จำนวนที่
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ซ่อมแซมสนาม/ลานกีฬา
ก่อสร้าง/
สนาม/ลานกีฬา
ปรับปรุง/
ในเขตเทศบาลฯ
อเนกประสงค์
ซ่อมแซมสนาม/
ลานกีฬา

13 โครงการแข่งขันกีฬา

เพื่อสนับสนุนและ จัดการแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมการจัดการ หน่วยงานในอำเภอ
แข่งขันกีฬาฯ
ปรางค์กู่

“สิงห์สัมพันธ์”

400,000 400,000 400,000 400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กำลังกายทำให้
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

พนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง อปท.มี
สุขภาพแข็งแรง
มี

กอง
การศึกษา

จำนวนผู้ที่

ความสามัคคี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อเอดส์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล

ผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับเขตเทศบาล

5,000,0 6,000,0 7,000,0 8,000,0 จำนวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับ
กอง
00
00
00
00
การศึกษา
ที่ขึ้นทะเบียน ความช่วยเหลือ
มีคุณภาพชีวิตที่
กับเทศบาล ดีขึ้น

2

ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยัง
ชีพ

ผู้พิการที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับเขตเทศบาล

ผู้พิการ

ผู้พิการในเขต
เทศบาล

400,000 400,000 500,000 500,000 จำนวนผู้พิการ ผู้พิการได้รับ
กอง
ที่ขึ้นทะเบียน ความช่วยเหลือ การศึกษา
มีคุณภาพชีวิตที่
กับเทศบาล ดีขึ้น

ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยัง
ชีพ

ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล

3

4

โครงการช่วยเหลือ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับเขตเทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

จำนวนผู้ป่วย
เอดส์
ที่ขึ้นทะเบียน
กับเทศบาล

เด็ก สตรี คนชราและ

20,000

20,000

20,000

ผู้ป่วยเอดส์
กอง
การศึกษา
ได้รับความ
ช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

20,000 จำนวนผู้ที่ได้รับ เด็ก สตรี

กอง

เด็ก สตรี คนชราและ ตามโครงการฯ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้

5

ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ ใน
เขตเทศบาล

โครงการเงินอุดหนุน เพื่อเด็กแรกเกิดได้รับ เด็กที่ได้รับการลงทะเบียน 100,000 100,000 100,000 100,000
ในเขตเทศบาล
เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
การเลีย้ งดูที่มี
แรกเกิด
คุณภาพและมี
พัฒนาการที่ดี

ความช่วยเหลือ คนชราและ
การศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
ร้อยละของ
เด็กแรกเกิด
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุน

เด็กแรกเกิด
กอง
ได้รับการเลี้ยงดู การศึกษา
ที่มีคุณภาพและ
มีพัฒนาการที่
เหมาสมตามวัย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อเอดส์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000 จำนวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
กอง
กิจกรรมร่วมกัน การศึกษา
ที่เข้าร่วม
มีคุณภาพชีวิตที่
กิจกรรม
ดีขึ้น

7

โครงการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ตามโครงการฯ
พิการในเขตเทศบาล

ผู้พิการในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000 จำนวนผู้พิการ ผู้พิการมี
กอง
กิจกรรมร่วมกัน การศึกษา
ที่เข้าร่วม
มีคุณภาพชีวิตที่
กิจกรรม
ดีขึ้น

8

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

100,00
0

100,00 100,000 100,000 จำนวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
กอง
0
กิจกรรมร่วมกัน การศึกษา
ที่เข้าร่วม
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
กิจกรรม
ดีขึ้น

9

โครงการจัดงานวัน
สตรี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวนผู้
ที่เข้าร่วม

กลุ่มสตรีมี
กอง
กิจกรรมร่วมกัน การศึกษา

กิจกรรม
10 โครงการส่งเสริมและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม ตามโครงการฯ
สตรี แม่บ้าน

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

11 โครงการส่งเสริม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
อนามัยแม่หลังคลอด ตามโครงการฯ
และพัฒนาการทารก
แรกเกิด

1. ติดตามเยี่ยมแม่ลูกหลัง
คลอด

10,000

10,000

10,000

10,000

จำนวนสตรี
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

2.ให้คำแนะนำและ
สนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

5,000

5,000

5,000

5,000

จำนวน
ครอบครัว
ที่เข้าเยี่ยม

มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
กลุ่มสตรีมี
กอง
กิจกรรมร่วมกัน การศึกษา
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
พ่อแม่เลี้ยงดู
กอง
บุตรอย่างถูกวิธี สาธารณสุ
ขฯ
และเด็กมี
พัฒนาการที่
สมบูรณ์ต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อเอดส์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 โครงการครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ตามโครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวน
ครัวเรือน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

13 โครงการอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง
เกี่ยวกับโรคเอดส์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

กลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ในเขตเทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

จำนวนผู้
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ชุมชนมีกิจกรรม
กอง
การศึกษา
ร่วมกันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
กลุ่มเสี่ยงและ
กอง
ประชาชนมี
สาธารณสุ
ขฯ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค
เอดส์เพิ่มมาก
ขึ้นและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมชุมชนต้านยาเสพติด
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการรณรงค์
ป้องกันปัญหาการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด ทุกระดับ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

โครงการยุวทูต

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

ต้านยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประสานงานกับทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000 100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวนผู้ที่

ชุมชนเข้มแข็ง
ห่างไกลยาเสพ
ติด

เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

ยาเสพติด
จัดกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชน
ในเขตเทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

จำนวนผู้ที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

สำนักปลัด
เด็ก เยาวชน
เข้มแข็งห่างไกล
ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

การจัดงานรัฐพิธี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานฯ ตาม
พระราชพิธีและพิธี
โครงการฯ
ทางศาสนา

จัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น

500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้ที่

วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ วันปิยมหาราช
ฯลฯ

เข้าร่วม
กิจกรรม

การจัดงานเทศกาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ประจำปี
ตามโครงการฯ

จัดงานเทศกาลประจำปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอง
การศึกษา

500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วม
กิจกรรม

การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

ในชุมชน
3

การจัดงาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ประเพณีสงกรานต์ ตามโครงการฯ

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วม
กิจกรรม

การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ในชุมชน

กอง
การศึกษา

4

การจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

20,000

20,000

20,000

20,000 จำนวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วม
กิจกรรม

การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

ในชุมชน
5

การจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วม
กิจกรรม

การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ในชุมชน

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา
ที่
6

โครงการ

วัตถุประสงค์

การจัดงานประเพณี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ
ลอยกระทง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงานประเพณีลอย
กระทง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วม
กิจกรรม

การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

ในชุมชน
7

โครงการแห่บุญ
พระเวสเทศน์
มหาชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดงานแห่บุญพระเวส

200,000 200,000 200,000 200,000

เทศน์มหาชาติ

จำนวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วม
กิจกรรม

การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

ในชุมชน
8

โครงการพบพระนำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ธรรมะสู่ครอบครัว ตามโครงการฯ

จัดกิจกรรมวัดในเขต
เทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

จำนวนผู้ที่
เข้าร่วม

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา

กิจกรรม
9

โครงการปฏิบัติ
ธรรมบวชภาคฤดู
ร้อน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
บวชภาคฤดูร้อน

100,000 100,000 100,000 100,000

จำนวนผู้ที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

วัดในเขตเทศบาล

ถวายในหลวง
10 โครงการปฏิบัติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ
ธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
วัดในเขตเทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

จำนวนผู้ที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอง
การศึกษา

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา
ที่

โครงการ

11 โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
วัดในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวนผู้ที่

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.6 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคระบาด
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ
โครงการรณรงค์
ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1.จัดกิจกรรมรณรงค์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
2. ฉีดพ่นหมอกควัน
ฯลฯ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวน
ครัวเรือน

ชุมชนปลอด
ลูกน้ำยุงลาย
และลดอัตรา
ที่ปลอดลูกน้ำ
การเป็นโรค
ยุงลาย
ไข้เลือดออก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุ
ขฯ

ชุมชนในเขตเทศบาล
2

โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ/
โรคระบาดตาม
ฤดูกาล

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

1.กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ
2.เฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อ/โรค
ระบาดตามฤดูกาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

จำนวน
ประชาชน

ประชาชน
ได้รับ

ที่มีสุขภาพดี การส่งเสริม
ทาง
ด้านสุขภาพ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

3

โครงการสนับสนุน เพื่อเป็น
และส่งเสริมควบคุม ค่าใช้จ่ายตาม
โรคเข้มแข็ง
โครงการฯ

จัดกิจกรรมควบคุม
โรค

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

จำนวน
ประชาชน

ประชาชน
ได้รับ

ที่มีสขุ ภาพดี การส่งเสริม
ทาง

ตามนโยบายของ
รัฐบาล

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

ด้านสุขภาพ
4

โครงการทำหมัน
เพื่อเป็น
ดูแลสุขภาพสัตว์
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ
เลี้ยง สัตว์อื่นๆ
และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

จัดกิจกรรมทำหมัน

5

โครงการกองทุน
เพื่อเป็น
หลักประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ
ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน
เขตเทศบาลฯ

6

โครงการอบรม
ฟื้นฟูความรู้ อสม.
และทัศนศึกษาดู
งาน

จัดอบรมให้ความรู้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน อสม. อสม. มีความรู้
กอง
ทีร่ ับการอบรม ศักยภาพเพิ่ม สาธารณสุ
อสม. และทัศนศึกษา
ดูงานฯ
มากขึน้
ขฯ
และดูงานฯ

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์
เลี้ยง สัตว์อื่นๆ
ภายในเขตเทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จำนวนสัตว์

สัตว์เลี้ยงและ
สัตว์อื่นๆใน
เขตเทศบาล
ได้รับการดูแล
รักษา

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้า ประชาชน
รับ
พนักงาน มี
สุขภาพที่ดีกัน
ประกัน
สุขภาพฯ ทั่วหน้า

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

ที่ได้รับการ
ดูแล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.7 แนวทางการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวน

อปพร. มีศักยภาพ
ในการป้องกันและ
ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม
มากขึ้น

สำนักปลัด

2

โครงการรณรงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน ประชาชนมีความ
ตามโครงการฯ
ป้องกันและลด
ป้องกันและลด
ผู้ที่เข้าร่วม ปลอดภัยในชีวิต
อุบัติเหตุทางถนน
และทรัพย์สิน
อุบัตเิ หตุทางถนน
กิจกรรม
และตั้งจุดตรวจในวัน
เทศกาลต่างๆ

สำนักปลัด

3

โครงการจัดทำ
แผนป้องกันและ
ซักซ้อมแผน

ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โครงการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดฝึกอบรมทบทวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ตามโครงการฯ
ทบทวนเพิ่ม
อปพร. และกิจกรรม
อืน่ ๆ
ประสิทธิภาพ อป
พร.
ตามโครงการฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อจัดอบรมซักซ้อม
ตามโครงการฯ
จัดทำแผนป้องกันภัย
และกิจกรรมป้องกัน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อปพร.ที่
รับ
การ
ฝึกอบรม

จำนวน

อปพร. มีศักยภาพ
ผู้ที่เข้าร่วม ในการป้องกันและ
ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม

รับผิดชอบ
หลัก

สำนักปลัด

ป้องกันภัย

บรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม

มากขึ้น

4

โครงการปกป้อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดกิจกรรมรณรงค์
สถาบันสำคัญของ ตามโครงการฯ
และกิจกรรมต่างๆ
ชาติ
ตามโครงการฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

จำนวน

ประชาชนได้แสดง
ถึงความจงรักภักดี
ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ชุมชนเกิดความ
สามัคคีเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักปลัด

5

ช่วยเหลือและ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ความ
สงเคราะห์ราษฎร ตามโครงการฯ
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยต่างๆ
ผู้ประสบภัยต่างๆ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

จำนวน ประชาชน
ครัวเรือน ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ
ทีไ่ ด้รับการ
อย่างทั่วถึง
ช่วยเหลือ

สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุง เพื่อเป็น
ภูมิทัศน์และ
ค่าใช้จ่ายตาม
สิ่งแวดล้อม
โครงการฯ
ตลาดสดเทศบาล
ฯ

2

3

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ดำเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์/
ล้างตลาด และ
อื่นๆ

โครงการอบรม
เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ
ค่าใช้จ่ายตาม
สุขาภิบาลอาหาร โครงการฯ
และสิ่งแวดล้อม

จัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

โครงการประกวด เพื่อเป็น
ชุมชน
ค่าใช้จ่ายตาม

จัดกิจกรรม
ประกวดชุมชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวน

ตลาดสด
เทศบาลฯ มี
มาตรฐาน
สะอาดและ

ที่จัด
กิจกรรม
ต่อเดือน
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุ
ขฯ

ถูกสุขลักษณะ
ผู้ประกอบการ
ให้ความสำคัญ
และ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

มีความรู้ด้าน
โภชนาการที่ได้
มาตรฐาน
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวน
ชุมชน

ประชาชนมี
กอง
กิจกรรมร่วมกัน สาธารณสุ

น่าอยู่ หน้าบ้าน
น่ามอง
4

5

โครงการฯ

โครงการตรวจหา เพื่อเป็น
สารปนเปื้อนใน ค่าใช้จ่ายตาม
อาหาร
โครงการฯ

ค่าจ้างกำจัดขยะ
มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
กำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
ในเขตเทศบาลฯ

ในเขตเทศบาล

ที่เข้าร่วม
ประกวด

ชุมชนมีภูมิทัศน์

จำนวน
ผู้ประกอบก
ารที่เข้าร่วม
โครงการ

เขตเทศบาลมี
โภชนาการที่ได้
มาตรฐานและ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะ
ดำเนินการในการ
ทีม่ ีการ
กำจัดขยะมูลฝอย
กำจัด
และสิ่งปฏิกูล ใน
เขตเทศบาลฯ

ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยและทำ
ให้เกิด
สิ่งแวดล้อมที่ดี

จัดกิจกรรมออก
ตรวจสาร
ปนเปื้อนใน
อาหารกับ
ผู้ประกอบการใน
เขตเทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ขฯ

ที่สวยงาม
กอง
สาธารณสุ
ขฯ

ถูกสุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
6

โครงการ
จัดทำถังขยะ
คัดแยกจาก
ต้นทาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อจัดซื้อถัง
จัดซื้อถังรองรับขยะ
รองรับขยะใน ให้กับชุมชนในเขต
การคัดแยกขยะ เทศบาล/
ต้นทาง
จัดทำไซต์ขยะ
ของแต่ละชุมชน

7

โครงการ
ปรับปรุง/ต่อ
เติม/ซ่อมแซม
ตลาดสด
เทศบาลฯ

เพื่อเป็นค่าจัด
จ้างปรับปรุง/
ต่อเติม/
ซ่อมแซม

-ปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม

ตลาดสด
เทศบาลฯ

หลังคา วัสดุ-อุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ

-อาคารตลาดสด,กัน
สาด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่ ลดปริมาณ
ได้รับ ขยะมูลฝอย
ถังรองรับ และทำให้เกิด
สิ่งแวดล้อมที่
ขยะ
ดี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

1,000,00 500,000 500,000 500,000 500,000
0

กองช่าง

ร้อยละ ตลาดสด
หรือ
เทศบาล ได้
จำนวนผู้ที่ มาตรฐาน
สะอาดและ
เข้ามาใช้
บริการ ถูกสุขลักษณะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.9 แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้มีบทบาทในการตัดสินในและดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคม
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000 20,000

โครงการ
เทศบาล
เคลื่อนที่

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมออก
ให้บริการ
ประชาชนใน
กิจกรรมต่างๆ

20,000

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดทำแผน
ชุมชน

เพื่อรับฟัง
ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนอย่าง
แท้จริง

ออกประชาคม
ชุมชน

20,000

โครงการจัด

เพือ่ รับฟัง
ปัญหาความ

ออกประชาคม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวนผู้ที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

จำนวนผู้ที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

จำนวน 10
ชุมชน
20,000

20,000

20,000

20,000

จำนวนผู้ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรม
ต่างๆและได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง

สำนักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
และแก้ไขปัญหาได้
ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน

สำนักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัด

เวทีประชาคม ต้องการของ
ชุมชนอย่าง
แท้จริง
4

5

ชุมชน
จำนวน 10
ชุมชน

โครงการ
เพื่อเป็น
ประชาชนมี ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ
ส่วนร่วม
ประชาธิปไตย

จัดกิจกรรม
รณรงค์
ประชาธิปไตย
และกิจกรรมอื่นๆ
ตามโครงการฯ

40,000

โครงการ
เพื่อเป็น
อบรม
ค่าใช้จ่ายตาม
พนักงานและ โครงการฯ
ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้กับ
พนักงานและ
ประชาชนและ
กิจกรรมอื่นๆตาม
โครงการฯ

30,000

40,000

40,000

40,000

เข้าร่วม
กิจกรรม

และแก้ไขปัญหาได้
ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน

จำนวนผู้ที่

ประชาชนมีส่วนร่วม
ใน

เข้าร่วม
กิจกรรม

30,000

30,000

30,000

จำนวนผู้ที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

สำนักปลัด

การพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนพนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิพรบ.
ข้อมูลข่าวสารและมี
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานเพิ่มมากขึ้น

สำนักปลัด

แบบ ผ. 0๒/๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕)
สำหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลปรางค์กู่

ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
1.

2.

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนบ้านสุโข-บ้านเหล็ก
ม.1 ตำบลพิมาย-ม.๔
ตำบลพิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ
โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนเทศบาล๑๗-บ้านหนอง
บัว ม.1 ตำบลพิมาย-ม.๔
ตำบลพิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ

เพือ่ ให้มีถนนที่ดี
มีมาตรฐาน
สะดวกต่อการ
คมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๔๐๔.๐๐ เมตร
หนา 0.๐5 เมตร
พื้นที่ดำเนินการ
๕,๖๑๖.๐๐ ตร.ม.
(ตามแบบเทศบาลฯ
กำหนด)
เพื่อให้มีถนนที่ดี กว้าง ๔.๐๐ เมตร
มีมาตรฐาน
ยาว ๑,๖๓๒.๐๐ เมตร
สะดวกต่อการ หนา 0.๐5 เมตร
คมนาคมขนส่ง พื้นที่ดำเนินการ
๖,๕๒๘.๐๐ ตร.ม.
(ตามแบบเทศบาลฯ
กำหนด)

2561 2562

งบประมาณ
2563
2564

๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒,๖๕๙,000

๒,๖๕๙,000

๒,๖๕๙,000

ร้อยละของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง

๓,๐๙๐,000

๓,๐๙๐,000

๓,๐๙๐,000

ร้อยละของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
หรือขนส่ง

กองช่าง

แบบ ผ. 0๓
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕)
เทศบาลตำบลปรางค์กู่

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย และ
เหมาะสม

สำนักปลัด

รับผิดชอบ
หลัก

1 จัดซื้อเต็นท์

เพื่อจัดซื้อ
เต็นท์

จำนวน 15
หลัง

2 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

เพื่อจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บ
เอกสาร

จำนวน ๑๐ ตู้

5๐,000

5๐,000

5๐,000

5๐,000

5๐,000

จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย และ
เหมาะสม

สำนักปลัด

จำนวน ๑๐ ตู้

๘๐,000

๘๐,000

๘๐,000

๘๐,000

๘๐,000

จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ

สำนักปลัด

(กระจกบานเลื่อน)

750,000 ๔๐0,000 ๔๐0,000 ๔๐0,000 ๔๐0,000

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

(กระจกบาน
เลื่อน)
3 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

เพื่อจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บ

(ตู้สูง)

เอกสาร (ตู้สูง)

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย และ
เหมาะสม

4 จัดซื้อรถตู้ส่วนกลาง

เพื่อจัดซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน
๓,
๓,
๓,
๓,
๓,
ส่วนกลาง
000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

จำนวนเครื่องมือ
เครือ่ งใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย และ
เหมาะสม

สำนักปลัด

5 จัดซื้อเครื่องปริ้น
เตอร์

เพื่อจัดซื้อ
เครื่อง

จำนวน ๕
เครื่อง

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000

จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย และ
เหมาะสม

สำนักปลัด/

จำนวน ๕
เครือ่ ง

๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000

จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย และ
เหมาะสม

สำนักปลัด/

ประชาชนมี

สำนักปลัด

ปริ้นเตอร์

๖ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

๗ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์

เพื่อจัดซื้อ

กล้องโทรทัศน์

๕,๐

๕,๐

๕,๐

๕,๐

๕,๐

จุดที่ติดตั้ง

กอง
สาธารณสุข
ฯ

กอง
สาธารณสุข
ฯ

วงจรปิด CCTV

กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV
วงจรปิด
๒๐ จุด
CCTV

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

กล้องโทรทัศน์วงจร ความ
ปิด CCTV
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
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งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่
๘

๙

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อวัสดุ/
ครุภัณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
จัดซื้อวัสดุ/
ครุภัณฑ์ ฯลฯ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท

100,000 100,000

100,000 100,000 100,000

1,000,00 ๔00,000
0

๔00,000 ๔00,000 ๔00,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

เพื่อจัดซื้อเครื่อง ติดตัง้ เครื่องออก
กำลังกาย
ออกกำลังกาย
ให้กับชุมชน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จำนวนเครื่องมือ มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ เครือ่ งใช้ใน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
การ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย
และ
เหมาะสม
จำนวนผู้เข้า
ใช้บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

ประชาชนมี สำนักปลัด
สุขภาพ
ที่แข็งแรง

จำนวน 20 ชุด
๑๐ จัดซื้อรถกระเช้า

เพื่อจัดซื้อรถ
กระเช้า

จำนวน 1 คัน

๔,
๔,
000,000 000,000

๔,
๔,
๔,
000,000 000,000 000,000

จำนวนเครื่องมือ มีเครื่องมือ สำนักปลัด
เครื่องใช้ในการ เครือ่ งใช้ใน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
การ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย
และ
เหมาะสม

๑๑ จัดซื้อโต๊ะพับ

เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
พับ

จำนวน ๕0 ตัว

200,000 200,000

200,000 200,000 200,000 จำนวนเครื่องมือ มีเครื่องมือ สำนักปลัด
เครื่องใช้ในการ
เครื่องใช้ใน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
การ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย
และ
เหมาะสม

๑๒ จัดซื้อเก้าอี้
พลาสติก

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้
พลาสติก

จำนวน ๕00
ตัว

๒๐0,000 ๒๐0,000

๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 จำนวนเครื่องมือ มีเครื่องมือ สำนักปลัด
เครื่องใช้ในการ
เครื่องใช้ใน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
การ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ทันสมัย
และ

เหมาะสม
๑๓ จัดซื้อเครื่องเล่น
เด็ก

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
เล่นเด็ก

ติดตัง้ เครื่องเล่น 1,000,00 800,000
0
เด็ก ในเขต
เทศบาลฯ จำนวน
10 ชุด

14 จัดซื้อเครื่องพ่น

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน

เครื่องพ่นหมอก
ควัน

หมอกควัน

จำนวน 2 เครื่อง

150,000 150,000

800,000 800,000 800,000 จำนวนผู้เข้าใช้
บริการ

เด็กเล็กมี สำนักปลัด
เครื่องเล่น
และมี
พัฒนาการที่
ดีขั้น

150,000 150,000 150,000

จำนวนการ
กอง
จัดซื้อจัดจ้าง สาธารณสุ
ต่อปี
ขฯ

ร้อยละความพึ่ง
พอใจ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารกิจการท้องถิ่น และการบริหารจัดการบุคคล
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงา
น
รับผิดชอ
บ
หลัก

๑ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม
หรือกรณีตำแหน่งว่าง
และอื่นๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุน
และเตรียมการ
เลือกตั้ง

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
700,00 700,000 700,000
0
สนับสนุนและเตรียมการ
เลือกตั้งทุกกรณี ทุก
ระดับ และอื่นๆ

700,000 700,000

800,00 800,000 800,000
0

800,000 800,000

ประชาชน
ที่มา
ใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง

ทุกกรณี ทุกระดับ
๒ ค่าตอบแทนอันเป็น
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงิน

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบผู้ปฎิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง

จำนวน

สามารถ
จัดการ

สำนัก
ปลัด

เลือกตั้งได้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ

จำนวนผู้ที่ เพื่อเป็น
ได้รับ
ขวัญและ
ค่าตอบแทน กำลังใจใน
การปฏิบัติ

สำนัก
ปลัด
/

รางวัลประจำปี)
๓ โครงการจัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษี และ
การดูแลระบบข้อมูลฯ

๔ ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
อื่นๆ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง และผู้ที่ทำ
ประโยชน์แก่เทศบาล

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและ
ดูแลระบบข้อมูลฯ

จัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

เพือ่ จัดจ้าง
ปรับปรุงบำรุง
รักษาระบบ
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารอื่นๆ

- จัดจ้างปรับปรุง
บำรุงรักษา

ต่อปี
200,00 200,000 200,000
0

200,000 200,000

200,00 200,000 200,000
0

200,000 200,000

- ระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

ทุกกอง

ทำให้การ
จัดเก็บ

กองคลัง

ทำให้การ
ปฏิบัติงาน

สำนัก
ปลัด

รายได้ที่เก็บ
ภาษี
ภาษีเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ

ของเทศบาล

- ระบบอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์

จำนวน

หน้าที่

จำนวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

มี
ประสิทธิภา
พมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่ นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกั บแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังห วัดขึ้น ตามกระบวนการ
พิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในเขตจังหวัด เพื่ อ ให้ การจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น เกิ ดประสิท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิผ ล โดยนำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และ
เพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้
การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การ บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุ ทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ มถึง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผล
แผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น จะต้องดำเนิ นการให้ คะแนนตามเกณฑ์ ที่ก ำหนดไว้ ซึ่ งเป็น ส่วนหนึ่ งของการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา โดย
ดำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ งบประมาณรายจ่ า ย รายละเอี ย ดแนวทางการพิ จ ารณาตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แนวทางการ...

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๐

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

๒๐

๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

๖๐

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐)

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(๑๐)

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

(๑๐)

๓.๔ วิสัยทัศน์

(๕)

๓.๕ กลยุทธ์

(๕)

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

(๕)

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(๕)

๓.๘ แผนงาน

(๕)

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

(๕)

รวมคะแนน

๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๒๐

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ

(๓)

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ

(๒)

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห์

(๒)

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(๒)

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ

(๒)

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจำปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ และอื่นๆ

(๒)

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.

(๒)

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(๓)

ประเด็น...
ประเด็น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนนที่

การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

เต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๒๐

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐

(๕)

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๓)

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด

(๓)

ได้

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(๓)

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(๓)

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)

(๓)

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐

๖๐
(๑๐)

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐

(๑๐)

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี และThailand ๔.๐

(๑๐)

ประเด็น...
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน

คะแนน

เต็ม
๓.๔ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา

(๕)

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(๕)

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๕)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
๓.๘ แผนงาน
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว

(๕)

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕)

๓.๕ กลยุทธ์

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รวมคะแนน

ที่ได้

(๕)

๑๐๐

๔.๒ การติดตาม...

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในการจัดทำแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น จะต้ องมีก ารติด ตามและ
ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาท้องถิ่น จะต้องดำเนิน การให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา โดย
ดำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ งบประมาณรายจ่ า ย รายละเอี ย ดแนวทางการพิ จ ารณาตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา

๑๐

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๑๐

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑๐

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา

๑๐

๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ

(๕)

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

(๕)

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

(๕)

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

(๕)

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

(๕)

สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐

(๕)

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

(๕)

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง

(๕)

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

(๕)

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

(๕)

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ

(๕)

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

(๕)

รวมคะแนน

๑๐๐
แนวทาง...

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๒. การประเมินผลการนำ ๑) การควบคุมทีม่ ีตัวเลขต่างๆ เพือ่ นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนทีด่ ำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้
กำหนดไว้

คะแนน
เต็ม
๑๐

๑๐

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ ำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการนำ ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริ าชการตามที่บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

๑๐

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ ำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand

๑๐

คะแนนที่
ได้

Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

ประเด็น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

การพิจารณา

คะแนน
เต็ม

๕. โครงการพัฒนา

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

(๕)

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕)

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน
สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง

(๕)

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง
มั่งคัง่ ยั่งยืน

(๕)

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙
(๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(๕)

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๖ โครงการมีความ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ValueBased Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑)

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

(๕)

๕

สอดคล้อง

เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้อง กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส
(Transparency)

การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
๕.๙ งบประมาณมีความ วิชาการทางช่ าง หลั ก ของราคากลาง ราคากลางท้ อ งถิ่น มี ค วามโปร่งใสในการ
สอดคล้องกับเป้าหมาย กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
(ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

ประเด็น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้
( measurable) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ผ ล ( effectiveness) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)

(๕)

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง
(๑) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วามเฉพาะเจาะจง ในการดำเนิ น งานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(๕)

รวมคะแนน

๑๐๐

การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ

คะแนนที่
ได้

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมื อในการ
พัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
๒. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
๓. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๔. ด้านการพัฒนา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน

๒๕๖๔
งบประมาณ

๒๕๖๕
จำนวน

งบประมาณ

ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
ลำดับ
ที่

รายการ

๑

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒

ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ

๓

จากเงินสะสม

๔

จัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการ

งบประมาณ

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่นสี่ปี
ดำเนินงาน
เงินสะสม

- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
๕

สามารถดำเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครือ่ งมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมิน ความพึ งพอใจของผู้รับบริก ารในงานบริ การขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ให้
หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต

(๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญ หาสาธารภัยต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย น้ำท่วม
อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิด ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการ
ดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ
ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คื อ ฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพืน้ ที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่
เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือ
ประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด
แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยา
เสพติด
(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จั ดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่
ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่อ
อุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึง
ต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญ หาต่างๆ ที่ถูก
เสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น ำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่
เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
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