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แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
........................................
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะที่ตั้ง , อาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาล เป็น
เทศบาล พ.ศ. 2542 ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยังผลให้สุขาภิบาลยกฐานะ
เป็น เทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมี 14 มาตรา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 2 ตาบล คือ
ตาบลพิมายบางส่วน และ ตาบลพิมายเหนือบางส่วน และติดต่อกับตาบลใกล้เคียง ดังนี้.ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลพิมายเหนือ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลพิมาย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตาบลพิมาย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลพิมาย
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ ตั้งอยู่ในอาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากจังหวัด
ศรีสะเกษประมาณ 60 กิโลเมตร อาเภอปรางค์กู่ มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภออื่น ๆ ได้แก่.ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อาเภออุทุมพรพิสัยและอาเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้
ติดต่อกับ อาเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และอาเภอสังขะ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอขุขันธ์ และอาเภอวังหิน จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อาเภอสาโรงทาบและอาเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
อาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
หรือ 1,750 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน บางตาบล จานวน
1. ตาบล พิมาย
ได้แก่ หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 4
และ หมู่ที่ 5
2. ตาบล พิมายเหนือ ได้แก่ หมู่ที่ 4

2.8224

2 ตาบล ดังนี้.เต็มพื้นที่
เต็มพื้นที่
( บางส่วน )
( บางส่วน )

ตารางกิโลเมตร
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จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลปรางค์กู่
๒๕๕๙
ตาบล

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

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม
853
855
1,708
374
390
764
64
67
131
122
125
247
1,413 คน 1,437 คน 2,850 คน

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
จานวนครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตาบลปรางค์กู่

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๙
ตาบล

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

ครัวเรือน
800
207
26
49
1,080 ครัวเรือน

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
การเลือกตั้ง
จานวนตามบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลปรางค์กู่ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับ หน่วย
ที่
ที่
1
2
3
4

1
2
3
4

จานวนผู้มีสิทธิ (คน)
ที่ออกเสียง
หอประชุม รร.อนุบาลปรางค์กู่
โรงจอดรถเทศบาล
ศาลาเอนกประสงค์บ้านระกา
ศาลาเอนกประสงค์ชุมชน
หนองบัวบาน
ม.4 ต.พิมายเหนือ
ม.5 ต.พิมาย

ชาย
279
363
278

หญิง
269
400
314

รวม
548
763
592

90
39

91
47

181
86

จานวนผู้ใช้สิทธินอกเขต
(คน)
ชาย หญิง รวม
4
1
5
2
5
7
4
2
6
1
1

-

1
1

-3-

รวม

1,049 1,121 2,170

12

8

20

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของ เทศบาลตาบลปรางค์กู่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน
ปนทราย ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 1,035 ไร่
เช่น ใช้ในการทานาปลูกข้าว เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อนจั ดในฤดูร้อนและยาวนานกว่าทุกฤดู ในฤดู
หนาวค่อนข้างหนาว ส่วนฤดูฝนจะตกหนัก จนบางครั้งน้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
จานวนชุมชน
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ มีหมู่บ้านทั้งหมด จานวน 4 หมู่บ้าน มีชุมชนจานวน 10 ชุมชน
อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 , 4 ตาบลพิมาย ส่วนหมู่ที่ 5 ตาบลพิมาย (บางส่วน)
และหมู่ที่ 4 ตาบลพิมายเหนือ (บางส่วน) โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ชุมชน
การคมนาคมขนส่ง
ถนนที่อยู่ในเขต เทศบาลตาบลปรางค์กู่
1. ถนนทางหลวงแผ่นดิน
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. )
3. ถนนดิน

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

การประปา
การประปาอยู่ ในความรับผิ ดชอบของเทศบาลตาบลปรางค์กู่ โดยใช้แหล่ งน้าจากห้ ว ย
สาราญเป็นแหล่งน้าดิบ ปัจจุบันมีผู้ใช้น้าประปา จานวน 1,170 ราย
การไฟฟ้า
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตความรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านการให้บริการประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ทั่วถึงครบทั้ง 10 ชุมชน
การสื่อสาร
- มีที่ทาการไปรษณีย์ในพื้นที่ จานวน 1 แห่ง
เพื่อให้บริการรับ - ส่ง ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์
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ลักษณะการใช้ที่ดิน
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ มีพื้นที่รวมประมาณ 1,750 ไร่ แยกตามประเภทการใช้ และ
ขนาดพื้นที่โดยประมาณเฉลี่ยต่อไร่ ดังนี้.- พื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัย
ประมาณ
505 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรม
ประมาณ 1,035 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นหน่วยงาน
ประมาณ
100 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นสถานศึกษา
ประมาณ
60 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นสาธารณะ
ประมาณ
50 ไร่
ด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตาบลปรางค์กู่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนั้นมี
บางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและบริการ รับจ้างทั่วไป รับราชการ และอื่น ๆ ราษฎรในพื้นที่มีรายได้
เฉลี่ยประมาณ 76,964 บาท ต่อคนต่อปี การเกษตรกรรม พืชเพาะปลูกที่สาคัญ คือ ข้าว
การพาณิชยกรรม / การบริการ
การค้าขายในเขตเทศบาลตาบลปรางค์กู่ มีลักษณะเป็นการค้าปลีก แยกเป็นประเภทต่าง ๆ
ดังนี้.- ร้านขายของชา
จานวน 26 ร้าน
- ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
จานวน 3 ร้าน
- ร้านขายอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว)
จานวน 12 ร้าน
- ร้านขายอาหารตามสั่ง
จานวน 12 ร้าน
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
จานวน 11 ร้าน
- ร้านบริการเสริมสวยตัดผม
จานวน 22 ร้าน
- ร้านรับซ่อมเครื่องยนต์ต่าง ๆ
จานวน 8 ร้าน
- ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
จานวน 8 ร้าน
- สถานบริการน้ามัน
จานวน 4 แห่ง
- ตลาดสด
จานวน 1 แห่ง
เทศบาลตาบลปรางค์กู่
มีธนาคารเปิดให้บริการอยู่ 1 แห่ง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และ มีตู้ ATM ให้บริการอยู่ 10 แห่ง
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคาร ธกส.
- ธนาคารกสิกรไทย
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- ธนาคารไทยพาณิชย์
การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาล
- โรงผลิตขนมจีน
ด้านสังคมและชุมชน
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวน 2 แห่ง
คือ 1. โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 2. โรงเรียนบ้านเหล็ก
- โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีจานวน 1 แห่ง
คือ โรงเรียนปรางค์กู่
- สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปรางค์กู่
มีจานวน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปรางค์กู่ จานวน 1 แห่ง ปีการศึกษา 2559 รับ
เด็ก 2 ระดับ ดังนี้.ระดับ 2 ขวบครึ่ง และ
ระดับ 3 ขวบ
มีผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 3 คน
ด้านสังคม
ข้อมูลจานวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เทศบาลตาบลปรางค์กู่
ที่
รายการ
ชาย
หญิง
รวมจานวน หมายเหตุ
(คน)
(คน)
( คน )
1. 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
2. ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
20
23
43
รวม
20 คน
23 คน
43 คน
3. ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1
1
รวม
- คน
1 คน
1 คน
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
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การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในเขตเทศบาลตาบลปรางค์กู่
จานวน 2 แห่ง คือ
1. วัดบ้านพิมาย
2. วัดบ้านระกา
ศิลปวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ ราษฎรส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาเขมร 60 %
พูดภาษาอีสาน 25 % และภาษาอื่น ๆ 15 %
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ คือ
- ประเพณีแห่บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- ประเพณีสงกรานต์
ช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
- ประเพณีบุญบั้งไฟ
ช่วงวันที่ 6 - 7 พฤษภาคมของทุกปี
- ประเพณีถวายเทียนพรรษา
ช่วงก่อนถึงวันเข้าพรรษาของทุกปี
- ประเพณีงานแซนโฎนตา
ช่วงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี
- ประเพณีลอยกระทง
ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตาบลปรางค์กู่ มีสานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 1 แห่ง คลินิกเอกชน
จานวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลปรางค์กู่ จานวน 1 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 60 เตียง
ที่ ม ำ : ข้ อ มู ล ณ เดื อ น มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๙
โรงพยาบาลปรางค์กู่
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อัตรากาลังเครื่องมือเครื่องใช้ของสานักงานเทศบาลตาบลปรางค์กู่ ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีดังนี.้ - รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จานวน 1 คัน
- รถยนต์ดบั เพลิง ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จานวน 1 คัน
- รถยนต์บรรทุกน้า ขนาดความจุ 10,000 ลิตร จานวน 1 คัน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ เป็นเทศบาลขนาดกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
มีจานวนบุคลากรและอุปกรณ์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี.้ - รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
จานวน
2 คัน
- รถเครนไฮดรอลิก
จานวน
1 คัน
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
จานวน
2 คน
- พนักงานประจารถบรรทุกขยะ
จานวน
5 คน
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- พนักงานเก็บกวาดขยะ
จานวน
7 คน
จานวนขยะมูลฝอยต่อเดือนในเขตเทศบาล โดยประมาณ จานวน 64.45 ตัน/เดือน
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๙

ด้านการเมืองการบริหาร
โครงสร้างและอัตรากาลังในการบริหารงานของเทศบาลตาบลปรางค์กู่
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลปรางค์กู่
1. นายชวาลย์
ทองสังข์
นายกเทศมนตรีตาบลปรางค์กู่
2. นายจีรพงษ์
อสิพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตาบลปรางค์กู่
3. นายวรชัย
กรงทอง
รองนายกเทศมนตรีตาบลปรางค์กู่
และมี
นายบุญรอด เพ็ชรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลปรางค์กู่
นายปาน
แหวนวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลปรางค์กู่
ประธานสภาเทศบาล / รองประธานสภาเทศบาล
1. นายเสถียร
แหวนเงิน
ประธานสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
2. นางอาพร
ปักกังเวสัง
รองประธานสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
1. นายสุรฐั
แสงสว่าง
2. นายเทพธนกุล
จันทรสาร
3. นายแดง
จันทอง
4. นายประวิทย์
จันทะวงษ์
5. นายธนวัฒน์
อสิพงษ์
6. นายสมศักดิ์
อสิพงษ์
7. นางสุภาพร
เรียงทอง
8. นางบรรจง
แหวนวงษ์
9. นายปรีชา
เหล่าดี
10. นายเส็ง
คาเสียง

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
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พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เทศบาลตาบลปรางค์กู่
บุคลากรในสังกัดสานักปลัดเทศบาลตาบลปรางค์กู่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
นางสาวอุดม โยธะพันธ์
นางวิไลวรรณ ทองละมุล
นางอรพันธ์
ศรีระษา
นางสาวอุษณีย์ ศรีลาชัย
นายธีรวัฒน์
เติมใจ
นางดวงพร
เทียมจิตร
นางสาวเกษร วงศ์เศษ
จ่าเอกประวิช บุตรงาม
นางราพรรณ เหมือนตา *
นายประสาน นรสาร *
นางวราภรณ์
แหวนวงษ์ **
นายทองใส
พิกุล **
นายชินวัตร์
แหวนวงษ์ ***
นางละมุล
ทองก่า ***
นายหมุน
ชัยชนะ ***
นางยาน
แหวนวงษ์ ***
นายรักสิทธิ์
แหวนวงษ์ ***

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติงาน
นักการ
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานประชาสัมพันธ์
ภารโรง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ยาม

บุคลากรในสังกัดกองคลังเทศบาลตาบลปรางค์กู่
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางผกามาส
พุทธจักร์
2 นางสาวประกาย ทองกิ่ง

ตาแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
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3
4
5
6

นางกัลยารัตน์
นางสาวสาวิตรี
นางวิภาภรณ์
นางสาวจิตรา

หวังเจริญ *
แหวนวงษ์ **
อสิพงษ์ ***
อสิพงษ์ ***

คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

บุคลากรในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
ลาดับ
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 ***

ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
คนงานเกษตร
คนงานเกษตร
คนงานทั่วไป

บุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลปรางค์กู่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

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

บุคลากรในสังกัดกองช่างเทศบาลตาบลปรางค์กู่

ตาแหน่ง
พนักงานประจารถบรรทุกขยะ
พนักงานประจารถบรรทุกขยะ
พนักงานประจารถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
พนักงานเก็บกวาดขยะ
พนักงานเก็บกวาดขยะ
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ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายจิโรจ
คาหอม
นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์
นายเฉลิมพร
พิชญสมบัติ *
นายบรรพต
ลูกอินทร์ **

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
คนสวน
ผู้ช่วยช่างโยธา

บุคลากรในสังกัดกองประปาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายพิพัฒน์
คาเสียง *
2 นายกิตติพงษ์ เหมือนตา **
หมำยเหตุ :

ตาแหน่ง
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

* ลูกจ้างประจา
** พนักงานจ้างตามภารกิจ
*** พนักงานจ้างทั่วไป
ตารางแสดงจานวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลปรางค์กู่
ประเภท

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
รวม

ชาย (คน)
5
๔
6
7
๒2

หญิง (คน)
10
๒
๖
6
๒4

รวม (คน)
๑๕
๖
๑2
๑3
๔6
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12

13

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
๒.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ผลการพัฒนาของเทศบาลตาบลปรางค์กู่ ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทา
ความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านแหล่งน้าได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากมี
ข้อจากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมทั้งเทศบาลฯ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดได้
เพราะต้องใช้งบประมาณมากแต่ความต้องการของประชาชนด้านนี้ยังมีอีกจานวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนและอื่นๆ ภายในชุมชน/หมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
ได้อย่างทั่วถึง ตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงนาสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา และดาเนินการจัดทาประชาคม
เสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อบรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ แก้ไขในปีต่อไป
๒) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลปรางค์ กู่ ได้ เ ล็ ง เห็ น ปั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยประชาชนยั ง
ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งประหยั ด และขาดจิ ต ส านึ ก ในการบ ารุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดาเนินการขุดลอกคลองระบายน้า การจัดวัชพืช
ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป
๓) ด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไปเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่า ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิต ลด
คนงานทาให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้นไม่มรี ายได้เลี้ยงดูครอบครัว เทศบาลฯ ได้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้

14
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีของเทศบาล
ตาบลปรางค์กู่ ได้นาเอายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรอบแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ นอกจากนี้เทศบาลตาบลปรางค์กู่ยังต้องคานึงถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถเปิดโอกาสให้ทางานได้ตามบทบาท อานาจ หน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย พร้อมทั้งคานึงถึงนโยบายของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง
และได้เสนอต่อสภาไว้ดว้ ย สาหรับความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปรางค์กู่ ได้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ดังนี้.วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ
" เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า การท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ
เป็นเลิศด้านกีฬา นาสินค้าเกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู่ครัวโลก "
เป้าประสงค์รวม
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
- มูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
- ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ ได้นาแนวทางในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
บูรณาการเข้าด้วยกันโดยวางตาแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ตามวิสัยทัศน์ข้างต้น และกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดไว้
ดังนี้.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
1.1ประชาชนมรอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
1.2 ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.2 ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
ที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์
ต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
4.3 สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
4.4 ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
5.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยภาครัฐ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
ผลจากการประชุมประชาคมจังหวัดศรีสะเกษหลายครั้ง ได้สรุปกรอบแนวความคิดรวบ
ยอดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรรมมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรรมทางจังหวัดจึงเน้นทิศทางของ
จังหวัดไปสู่การผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ โดยยึดวิถีศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมที่มีจิตวิญญาณในการเอื้อเฟื้อและใส่ใจ
ดูแลผู้อื่น ดังนั้น เกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางที่ตรงกับวิถีศรีสะเกษเดิมที่ใส่ใจถึงผู้อื่นในการผลิตและจังหวัดศรีสะเกษยังเป็นเมืองวัฒนธรรม
โบราณที่มีอารยธรรมมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้น การพัฒนาของจังหวัดจึงมีจุดเน้นความสมดุลของการใช้วิถีชีวิตและการเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจจังหวัด
- สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ
ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว
- ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษา และการกีฬาของจังหวัด
- ส่งเสริมการค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตร
- บูรณาการทางานของหน่วยงานราชการ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย “ชาวศรีสะเกษอยู่ดีกินดี มีรายได้มั่นคง ตามวิถีศรี สะเกษ” โดยยึดหลักการดาเนินการพัฒนาจังหวัด 5
ร่วม 5 วาระ ได้แก่
5 ร่วม ประกอบด้วย ร่วมคิด/ร่วมทา/ร่วมรับผิดชอบ/ร่วมแก้ไขปัญหา/ร่วมติดตามผล
5 ร่วม ประกอบด้วย เพิ่มรายได้/ขยายการท่องเที่ยว/เชี่ยวชาญด้านกีฬา/
ลดปัญหาอาชญากรรม/นาความรู้สู่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลปรางค์กู่ (Vision)
“เมืองปรางค์กู่น่าอยู่ แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ วิถีสามเผ่าไทย”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
วิสัยทัศน์ เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง พันธกิจ เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก
หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่องค์กรจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ จึงได้กาหนดพันธกิจการพัฒนาเทศบาล ดังนี้.1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า - ทางบก
2. การกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
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3. การพัฒนาบริหารจัดการสู่หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
5. อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีสามเผ่าไท
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกาหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดาเนินการซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขต
เหล่านี้จะสนับสนุนหรือนาไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด
เทศบาลตาบลปรางค์กู่ จึงได้กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล ดังนี้.1. การคมนาคมและการขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
4. เกษตรกรทาการเกษตรอินทรีย์
5. อนุรักษ์ประเพณีสามเผ่าไทให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปรางค์กู่ ดาเนินการไปได้ตามวิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้.ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้า
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้าประปา การจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. สนับสนุนการดาเนินการเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1. สนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชน
2. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3. ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชร ผู้พิการและผู้ตดิ เชื้อเอดส์
4. ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมชุมชนต้านยาเสพติด
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา
6. สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคระบาด
7. เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
9. เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้มีบทบาทในการตัดสินใจและดาเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคม
10. อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
1. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ แก่ชุมชนและเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ
2. การบริหารกิจการท้องถิ่น และการบริหารจัดการบุคคล
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลปรางค์กู่
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมือง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชน และเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้.1.1 มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
1.2 มุ่งเน้นสร้างเสริมความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน โดยการบูรณะพัฒนาถนน ซอย ท่อระบายน้า และทางเท้า
ในเขตเทศบาลให้มีสภาพดีและได้มาตรฐาน
1.3 ปรับปรุงขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างแก่ชาวชุมชนในเขตเทศบาลให้มีโอกาสเท่าเทียมกันทั่วทั้งเขตเทศบาล
1.4 ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดารงชีวิต เพื่อเอื้ออานวยต่อความสมดุลของระบบ
นิเวศน์วิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้.2.1 มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 มุ่งพัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะจากขยะและน้าเสีย โดยดาเนินการประสานงานกับส่วนกลางผลักดันให้เกิด
โครงการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.3 มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.4 พัฒนาสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกายของประชาชนทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งสี่มุมเมือง
2.5 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเร่งรัดพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่เสื่อมโทรม ให้เป็นปัจจัยในการดึงดูดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมือง
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีสัมฤทธิผลที่ชัดเจน

๓. ด้านเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้.3.1 มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ โดยจัดหลักสูตร
อบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นต่าง ๆ แก่พี่น้องชาวชุมชน
3.2 มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว และส่งเสริมการรวมตัวเพื่อดาเนินการเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีการ
กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
3.3 สนับสนุนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ
3.4 มุ่งส่งเสริมคุณภาพด้านการบริการและการท่องเที่ยว และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว โดยการผลักดันให้มีการพัฒนาโครงการศูนย์ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้ บริเวณเกาะกลางอ่างเก็บน้าห้วยน้าคา
เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จาหน่ายสินค้าของชุมชน ของที่ระลึก และส่งเสริมระบบการตลาดให้ชุมชน
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๔. ด้านสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเต็มที่ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้.4.1 พัฒนายกระดับการศึกษา ขยายและปรับปรุงการศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการของชุมชน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม
ระดับปฐมวัยต่อเนื่องไปจนถึงการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิตตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
4.2 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่
ดี มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเองและครอบครัว
4.3 ให้การสงเคราะห์ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการ ให้เป็นสมบัติของประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
4.5 สนับสนุนส่งเสริมสร้างจิตสานึกในชุมชนให้รักที่อยู่อาศัยและส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับให้มีมาตรฐานระดับประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับ เพื่อสร้างเกียรติภูมิและความภูมิใจของประชาชน และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา
4.7 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ และส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และร่วมมือกันเผยแพร่ รักษา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นสืบไป
4.8 ดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท
๕. ด้านการเมืองการบริหาร
พัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 ที่ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการกาหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน
การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นของเทศบาล ตลอดจน
การเสริมสร้างจิตสานึกของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดย
ยึดหลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล ดังนี.้ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างเสถียรภาพ
และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
5.2 เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล โดย
มุ่งเน้นมาตรการทั้งการป้องกัน แก้ไข พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยและภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึง และทันท่วงที
5.3 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
โดยการเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงานและลูกจ้าง ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน
5.4 นาวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับความเจริญ
ของบ้านเมือง รวมทั้งทบทวนระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และมีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม
5.5 มุ่งพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความก้าวหน้าในวิทยาการสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
5.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เน้นการจัดทาประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่กระบวนการร่ว มคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบ
ความโปร่งใส และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลปรางค์กู่ เป็นการประเมินถึงโอกาส
แ ล ะ ภ า ว ะ คุ ก ค า ม ห รื อ ข้ อ จ า กั ด เ ป็ น ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อ ก ที่ มี ผ ล ต่ อ
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การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของเทศบาลฯ โ ดยใช้เทคนิคการ SWOT
analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของ เทศบาลตาบลปรางค์กู่ ในภาพรวม ดังนี.้ 1. จุดแข็ง (S = STRENGTH)
◆ ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
◆ บุคลากร เทศบาลตาบลปรางค์กู่ มีบุคลากรและอัตรากาลังจานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ร ะ ดั บ ที่
พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
◆ งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับท้องตลาด
◆ เทคนิคการทางานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูงนัก
◆ งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
◆ ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้ า น
สังคมและการศึกษา สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
◆ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ผู้ บ ริ ห า ร ส นั บ ส นุ น แ น ว คิ ด แ ล ะ ก า ห น ด น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า ใ น ด้ า น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
◆ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ผู้ บ ริ ห า ร ส นั บ ส นุ น แ น ว คิ ด แ ล ะ ก า ห น ด น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า ใ น ด้ า น
ตามแผนการกระจายอานาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
◆ ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมาก
◆ มีศูนย์บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ต นเ องทุ ก ชุ ม ชน
เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ
◆ มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน
◆ มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล
◆ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ
2. จุดอ่อน (W= WEAKNESS)
◆ โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลตาบลปรางค์กู่ ไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการเองได้
◆ มีจานวนโครงการที่ต้องการดาเนินการพัฒนาจานวนมาก และดาเนินการได้ไม่ทั่วถึง
◆ ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน
◆ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ยั ง ไ ม่ ชั ด เ จ น ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่
คลาดเคลื่อน
◆ ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
◆ ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
◆ ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
◆ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีแหล่งการ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
◆ ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร
◆ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทาอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการ
เชื่อมโยงด้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
3. โอกาส (O= OPPORTUNITY)
◆ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้การสนับสนุน
ดาเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เป็นต้น
◆ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ก า ร
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โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
เทศบาลฯ
◆ การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
◆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
4. อุปสรรคหรือข้อจากัด (T= THREAT)
◆ โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ เทศบาลตาบลปรางค์กู่ ยัง
ขาดผู้ที่รับรองโครงการไม่มีความชานาญและขาดบุคลากร
◆ งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความ
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์
◆ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความ
การทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
◆ การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์

ยากจน
ล่ า ช้ า ใน
หลายๆ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลปรางค์กู่

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

20

12,780,000

20

12,780,000

20

12,780,000

20

12,780,000

80

51,120,000

1.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้าประปา การจราจร

4

6,800,000

4

4,800,000

4

3,800,000

4

3,800,000

16

19,200,000

รวม

24

19,580,000

24

17,580,000

24

16,580,000

24

16,580,000

96

70,320,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง ถนน สะพาน
ทางเท้าและท่อระบายน้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

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

12

7

1,600,000

7

1,600,000

7

1,600,000

7

1,600,000

28

1

500,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

4

2,000,000

2

500,000

2

600,000

2

700,000

2

800,000

8

2,600,000

3

1,000,000

6

1,100,000

3

1,200,000

3

1,300,000

12

4,60,000

4,400,000
6,400,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3.1 สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
3.2 สนับสนุนการดาเนินการเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
รวม

ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม
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จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

11

3,750,000

11

4,750,000

11

4,750,000

11

4,750,000

44

18,000,000

13

2,090,000

13

2,090,000

13

1,890,000

13

1,890,000

52

7,960,000

13

5,865,000

13

6,865,000

13

7,865,000

13

8,865,000

52

29,460,000

2

1,100,000

2

1,100,000

2

1,100,000

2

1,100,000

8

440,000

11

2,200,000

11

2,200,000

11

2,200,000

11

2,200,000

44

8,800,000

6

910,000

6

910,000

6

910,000

6

910,000

24

3,640,000

5

820,000

5

820,000

5

820,000

5

820,000

20

3,280,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม
4.1 สนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กและ
เยาวชน
4.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4.3 ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชร
ผู้พิการและผูต้ ิดเชื้อเอดส์
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์กิจกรรม
ชุมชนต้านยาเสพติด
4.5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
กิจกรรมทางศาสนา
4.6 สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและ
ควบคุมโรคระบาด
4.7 เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.8 ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม
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4.9 เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
ให้มีบทบาทในการตัดสินใจและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาของตนเองและสังคม
4.10 อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชน

7

2,020,000

7

1,320,000

7

1,320,000

7

1,320,000

28

5,980,000

5

130,000

5

130,000

5

130,000

5

130,000

20

520,000

25

3,866,000

25

3,866,000

25

3,866,000

25

3,866,000

100

15,464,000

98

21,761,000

98

23,061,000

98

23,861,000

98

24,861,000

392

93,544,000

หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

รวม

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
5.1 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)
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ทางราชการ แก่ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพ

15

6,320,000

14

4,370,000

14

4,370,000

14

4,370,000

57

19,430,000

8

9,340,000

8

9,340,000

8

9,340,000

8

9,340,000

32

รวม

23

15,660,000

22

13,710,000

22

13,710,000

22

13,710,000

89

56,790,000

รวมทั้งสิ้น

155

59,601,000

154

57,051,000

154

56,951,000

154

58,051,000

617

231,654,000

การให้บริการ
5.2 การบริหารกิจการท้องถิ่น และการบริหาร
จัดการบุคคล

37,360,000

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

ที่

๑.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้าประปา การจราจร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ
ภายในเขตเทศบาลฯ

เพื่อดาเนินการขยายเขต ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ไฟฟ้าฯ ภายในเขต
1) ถนนวัชรพล3-ประปา
เทศบาลฯ

5,000,00
0

3,000,00 2,000,000
0

2564
(บาท)
2,000,00
0

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ขยายเขตไฟฟ้าฯ

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เกิดความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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2) ถนนบ้านสุโข-

ตามเป้าหมายของ ปลอดภัยในชีวิต
โครงการ
และทรัพย์สิน

บ้านโคกเจริญ-บ้านเหล็ก
3) ทางหลวงจากสระหนองบัวแยกคลองถม
4) ถนนเทศบาล17
5) ทางไปหนองระหาร
6) ถนนเกษตรสมบูรณ์
2 โครงการขยายท่อประปา
ซอย 17

เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้อย่างทั่วถึง

ขยายขนาดท่อประปา จาก

300,000

300,000

300,000

300,000

จานวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สะอาด

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

300,000

จานวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สะอาด

กองช่าง

1,000,00
0

1,000,00 1,000,000
0

1,000,00
0

จานวนครัวเรือน
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สะอาด

กองช่าง

Ø 2 นิ้ว เป็นขนาดØ 4 นิ้ว
รวมระยะทาง 1,666 เมตร
ตามแบบเทศบาลกาหนด

3 โครงการขยายเขต
น้าประปา

เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตน้าประปา
ในเขตเทศบาล
ตามแบบเทศบาลกาหนด

4 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ระบบผลิต
น้าประปา และวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประปา

เพื่อประชาชนมี
น้าประปาใช้อย่างทั่วถึง

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบผลิต
น้าประปา และวัสดุ-อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ประปา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

2.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการรณรงค์รักษ์โลก เพื่อจัดฝึกอบรมตาม
รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการฯ

จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
เยาวชน ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการลดคาร์บอน

จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
เยาวชน ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

ปลอดขยะ

เพื่อจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ
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3 โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน

เพื่อจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
เยาวชน ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการ “รักน้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน”

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ประชาชนร่วมเทิด

กองการศึกษา

โครงการ

พระเกียรติฯ มีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้อุดมสมบูรณ์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทางหลวงหมายเลข ภายในเขตเทศบาลให้
2167 และสวนสาธารณะฯ สวยงาม
ตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดูแลรักษา ปลูก ตัดแต่ง
ต้นไม้ทั้งสองข้างทาง และ
อื่นๆ

2 โครงการส่งเสริมและ
เพื่อส่งเสริมและ
จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
สนับสนุนการจัดทาแผนการ สนับสนุนตามโครงการฯ เยาวชน ประชาชน ในเขต
จัดการสิ่งแวดล้อม
เทศบาลฯ
3 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ปรับภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง

ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ปรับภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000 สภาพภูมิทัศน์ที่ ประชาชนมี
ดีขึ้นในการ จิตสานึกในการ
ดาเนินการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

50,000

50,000

50,000

1,000,00
0

1,000,00
0

1,000,00
0

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมี
โครงการ
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1,000,00
0

จานวน
สวนสาธารณะ
สระสาธารณะ

ประชาชนมี
จิตสานึกในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
(ผังเมืองรวม)

กอง
สาธารณสุขฯ

กองช่าง
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สระสาธารณะ
ในเขตเทศบาลฯ

ปรับภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
สระสาธารณะ ในเขต
เทศบาลฯ ให้สวยงาม
ยิ่งขึ้น

สระสาธารณะ

ที่ได้รับการ

1. สระหนองบัว

ซ่อมแซม/
ปรับปรุง

2. สระบ้านระกา
3. สระหนองเต่า
4. สระหนองบัว
(หนองบัวบาน)
ตามแบบเทศบาลกาหนด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองได้และสิ่งแวดล้อม

ปรับภูมิทัศน์

อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากลุม่ อาชีพ

ที่

1

โครงการ

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอบรม
ความรู้ด้านอาชีพต่างๆ
และทัศนศึกษาดูงานฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
ด้านอาชีพต่างๆตาม
โครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
กลุ่มอาชีพ ชุมชน กลุ่มสตรี
และผู้ทสี่ นใจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

500,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีรายได้
โครงการ
เพิ่มมากขึ้นและลด
ปัญหาการว่างงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

32

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

33

ที่

โครงการ

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
เยาวชน ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนปฏิบัติ
โครงการ
ตามวิถีชีวิตภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กอง
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมและ
จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
สนับสนุนตามโครงการฯ เยาวชน ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชน ได้นา
โครงการ
แนวพระราชดาริ
มาปฏิบัติใช้

กอง
การศึกษา

เพื่อจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2 โครงการปิดทองหลังพระ

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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1

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูด้ ูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เพื่อจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
ให้กับ ครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม บุคลากรได้รับการ
โครงการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

กอง
การศึกษา

2

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพิ่มทักษะให้กับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมให้กับเด็กเล็กฯ

30,000

30,000

30,000

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม เด็กเล็กฯ ได้รับ
โครงการ
ทักษะและมีการ
พัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

3

โครงการประชุมผู้ปกครอง
เด็กเล็กฯ

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ

จัดประชุม/กิจกรรมให้กับ
ผู้ปกครองเด็กเล็กฯ

5,000

5,000

5,000

5,000 จานวนผู้เข้าร่วม ผู้ปกครอง มี
โครงการ
ความสัมพันธ์ความรู้
ใจในงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษา

5,000

5,000

5,000

5,000

เด็ก ผู้ปกครอง ครู
มีความ สัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน

กอง
การศึกษา

ทาให้ผู้ดูแลเด็กฯ มี
ความรู้ทักษะ
ทัศนคติ และมี
ประสิทธิภาพในการ
สอนมากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

จานวนของ เด็กมีพัฒนาการ
นักเรียนที่ได้รับ ทางด้านร่างกายที่
อาหารกลางวัน แข็งแรงและสมบูรณ์

กอง
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
4

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมเยีย่ มบ้านของ
เด็กเล็กฯ

จานวนบ้าน
ที่เข้าเยี่ยม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
5

6

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โครงการอาหารกลางวัน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันฯ
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

สภาพภูมิทัศน์
ที่ดีขึ้น

500,000

500,000

500,000

500,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชน

ที่

7

โครงการ

ค่าอาหารเสริม(นม)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม(นม)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,00
0

4,000,00
0

4,000,00
0

4,000,00
0

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
นักเรียนที่ได้รับ
แข็งแรงและสมบูรณ์
อาหารเสริม
(นม)

กอง
การศึกษา

500,000

500,000

500,000

500,000 จานวนโรงเรียน ทาให้มีหลักสูตรการ
ที่เข้าโครงการ เรียน-สอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

5,000

5,000

5,000

5,000 จานวนผู้เข้าร่วม เด็กเยาวชน ได้มี
โครงการ
บทบาทในการ

กอง
การศึกษา

2. โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

จานวนของ

หลัก

3. โรงเรียนบ้านเหล็ก
8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
ตามโครงการฯ

สนับสนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ

9

โครงการพัฒนาสภาเยาวชน เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
เยาวชน

36
ตัดสินใจร่วมกัน
แก้ไขปัญหา
10 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน
และประชาชน

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ

11 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม

เพื่อจัดจ้างปรับปรุง/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์ ฯ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ฯ

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชน

5,000

5,000

5,000

50,000

50,000

50,000

5,000 จานวนผู้เข้าร่วม เด็กเยาวชนและ
โครงการ
ประชาชน ได้รบั
ทักษะและมีการ
พัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
50,000

ร้อยละของ

เด็กและครู ได้รับ
ความปลอดภัย ช่วย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เพิ่มประสิทธิภาพใน
เล็กฯ ที่ได้
การเรียนการสอน
มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่

1

โครงการ

โครงการแข่งขันกีฬา

3

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการแข่งขันกีฬา

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาในทุกระดับ
อาเภอ จังหวัด ท้องถิ่น
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาในทุกระดับ

โครงการแข่งขันกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดการแข่งขันกีฬา

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการในเขตเทศบาลฯ

ชุมชนสัมพันธ์

4

เป้าหมาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

เทศบาลคัพ

2

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(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

500,000

500,000

500,000

500,000

กอง
การศึกษา

ในเขตเทศบาลฯ

จานวนนักกีฬาที่
เข้าร่วมแข่งขัน

มีนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

หลัก

ในทุกระดับ
100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนประชาชน ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

กอง
การศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนประชาชน ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

กอง
การศึกษา

ในเขตเทศบาลฯ
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5

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาให้แก่
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนชุมชน
ที่ได้รับ

ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง

กอง
การศึกษา

เด็กเยาวชนมี
ความกล้า
แสดงออกและ

กอง
การศึกษา

วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา
6

โครงการประกวดหนู
น้อยสุขภาพดี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชน

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวนเด็ก
เยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีสุขภาพที่ดี

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

ที่

7

โครงการ

โครงการจัดงานวัน อสม.

วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมให้กับ อสม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวน อสม.

อสม.-เจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกิจกรรมและ

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีความกระชับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
ฯ

39
สัมพันธ์กัน

8

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนเด็ก
เยาวชน

เด็กเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก

กอง
การศึกษา

พนักงาน ลูกจ้าง
ได้ร่วมสานึกใน
พระมหากรุณาฯ
ของ ร.5

กอง
การศึกษา

ประชาชนได้รับรู้
ถึงความใส่ใจใน
งานของเทศบาล

กอง
การศึกษา

ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
และมีกิจกรรม
ร่วมกัน

กอง
สาธารณสุข
ฯ

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

9

โครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

10 โครงการเยี่ยมบ้าน
ยามชุมชน
11 โครงการเต้นแอโรบิค
เพื่อสุขภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดงานกิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดกิจกรรมเยีย่ มบ้าน
ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ

จัดกิจกรรมออกกาลังกาย

50,000

50,000

50,000

50,000

วันท้องถิ่นไทย

เพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวนบ้าน
ที่เข้าเยี่ยม

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

12 โครงการก่อสร้าง/
เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนาม/ ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ลานกีฬา เอนกประสงค์
สนาม/ลานกีฬา
เอนกประสงค์

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สนาม/ลานกีฬาในเขต
เทศบาลฯ

500,000

500,000

300,000

300,000 จานวนที่ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมสนาม/
ลานกีฬา

ประชาชนมี
สถานที่ออกกาลัง
กายทาให้สุขภาพ
แข็งแรง

กองช่าง

13 โครงการแข่งขันกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬา
หน่วยงานในอาเภอปรางค์กู่

400,000

400,000

400,000

400,000

พนักงาน ลูกจ้าง
อปท.มีสุขภาพ
แข็งแรงมีความ
สามัคคี

กอง
การศึกษา

“สิงห์สัมพันธ์”

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการ
แข่งขันกีฬาฯ

จานวนผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ และผูต้ ิดเชื้อเอดส์

ที่

1

โครงการ

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือและสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ และ
ผู้สงู อายุในเขตเทศบาล
ผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,00
0

6,000,00
0

7,000,00
0

8,000,00
0

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับ
ความช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ที่ขึ้นทะเบียน
กับเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
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2

ช่วยเหลือและสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ผู้พิการ

ผู้พิการในเขตเทศบาล

ผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
กับเขตเทศบาล

400,000

400,000

500,000

500,000

จานวนผู้พิการ
ที่ขึ้นทะเบียน
กับเทศบาล

3

ช่วยเหลือและสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล

4

โครงการช่วยเหลือเด็ก
สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

5

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ เพื่อเด็กแรกเกิดได้รับ
การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด การเลีย้ งดูที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีพัฒนาการที่ดี

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอง
การศึกษา

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับเขตเทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือมี
ที่ขึ้นทะเบียน
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
กับเทศบาล

กอง
การศึกษา

เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ ในเขต
เทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ

เด็ก สตรี คนชรา
และผูด้ ้อยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอง
การศึกษา

เด็กที่ได้รับการลงทะเบียน ใน
เขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละของ

เด็กแรกเกิดได้รับ
การเลีย้ งดูที่มี
เด็กแรกเกิด
คุณภาพและมี
ที่ได้รับเงินอุดหนุน พัฒนาการที่เหมา
สมตามวัย

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ และผูต้ ิดเชื้อเอดส์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

7

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

ผู้พิการในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

8

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

9

โครงการจัดงานวันสตรี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

10 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี แม่บ้าน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกันมีคณ
ุ ภาพ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้สูงอายุ

กอง
การศึกษา

จานวนผู้พิการ

ผู้พิการมีกิจกรรม
ร่วมกันมีคณ
ุ ภาพ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
การศึกษา

จานวนผู้สูงอายุ

กอง
การศึกษา

จานวนผู้

กอง
การศึกษา

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกันมีคณ
ุ ภาพ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชีวิตที่ดีขึ้น
กลุ่มสตรีมี
กิจกรรมร่วมกันมี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
จานวนสตรี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มสตรีมี
กิจกรรมร่วมกันมี

กอง
การศึกษา
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คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
11 โครงการส่งเสริมอนามัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
แม่หลังคลอดและ
โครงการฯ
พัฒนาการทารกแรกเกิด

1. ติดตามเยี่ยมแม่ลูกหลังคลอด

5,000

5,000

5,000

2.ให้คาแนะนาและสนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กในเขตเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

5,000 จานวนครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงดูบตุ ร
อย่างถูกวิธีและ
ที่เข้าเยี่ยม
เด็กมีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ต่อเนื่อง

กอง
สาธารณสุข
ฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ และผูต้ ิดเชื้อเอดส์

ที่

โครงการ

12 โครงการครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนครัวเรือน

ชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกันและมี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
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13 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
แก่กลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรค โครงการฯ
เอดส์

กลุ่มเสี่ยงและประชาชน

10,000

10,000

10,000

ในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

10,000

จานวนผู้

กลุ่มเสี่ยงและ
กอง
ประชาชนมีความ สาธารณสุข
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
ฯ
เอดส์เพิม่ มากขึ้น
และมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมชุมชนต้านยาเสพติด

ที่

1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ปัญหาการแพร่ระบาด โครงการฯ
ของยาเสพติด ทุกระดับ

ประสานงานกับทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา

โครงการยุวทูต

จัดกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชน

ต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้ที่

ชุมชนเข้มแข็ง
ห่างไกลยาเสพติด

สานักปลัด

เด็ก เยาวชน
เข้มแข็งห่างไกล

สานักปลัด

เข้าร่วมกิจกรรม

รับผิดชอบ
หลัก

ยาเสพติด
10,000

10,000

10,000

ในเขตเทศบาล

10,000

จานวนผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ยาเสพติด

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

1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

พระราชพิธีและพิธี
ทางศาสนา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมวันสาคัญ เช่น
จัดงานฯ ตามโครงการฯ
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
วันปิยมหาราช ฯลฯ

การจัดงานเทศกาล
ประจาปี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

500,000

500,000

500,000

500,000

การจัดงานรัฐพิธี

(ผลผลิตของโครงการ)

จัดงานเทศกาลประจาปี

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้ที่

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
เข้าร่วมกิจกรรม
พระมหากษัตริย์
จานวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ในชุมชน
3

การจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดงานประเพณีสงกรานต์

500,000

500,000

500,000

500,000

จานวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

ในชุมชน
4

การจัดงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ในชุมชน

กอง
การศึกษา
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5

การจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ

300,000

300,000

300,000

300,000

จานวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

ในชุมชน

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

ที่

6

โครงการ

การจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงานประเพณีลอยกระทง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
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7

โครงการแห่บญ
ุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
พระเวสเทศน์มหาชาติ โครงการฯ

จัดงานแห่บุญพระเวส

200,000

200,000

200,000

200,000

เทศน์มหาชาติ

จานวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วมใน

เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

ในชุมชน
8

โครงการพบพระนา
ธรรมะสู่ครอบครัว

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมวัดในเขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

9

โครงการปฏิบัติธรรม
บวชภาคฤดูร้อน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมบวช
ภาคฤดูร้อน

100,000

100,000

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ถวายในหลวง
10 โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

วัดในเขตเทศบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวฯ
วัดในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

จานวนผู้ที่

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทาง
เข้าร่วมกิจกรรม
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา

จานวนผู้ที่

กอง
การศึกษา

จานวนผู้ที่

กอง
การศึกษา

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
เข้าร่วมกิจกรรม
พระมหากษัตริย์
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
เข้าร่วมกิจกรรม
พระมหากษัตริย์
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา

ที่

โครงการ

11 โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ
วัดในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้ที่

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
เข้าร่วมกิจกรรม
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
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52

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

ที่

1

โครงการ

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม 1.จัดกิจกรรมรณรงค์
โครงการฯ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนครัวเรือน ชุมชนปลอดลูกน้า
ยุงลายและลดอัตรา
ที่ปลอดลูกน้า
การเป็นโรค
ยุงลาย
ไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุข
ฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

กอง
สาธารณสุข
ฯ

2. ฉีดพ่นหมอกควัน ฯลฯ

หลัก

ชุมชนในเขตเทศบาล
2

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ/
โรคระบาดตามฤดูกาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม 1.กิจกรรมตรวจสุขภาพ
โครงการฯ
2.เฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อ/โรคระบาดตาม
ฤดูกาล

จานวน
ประชาชน
ที่มีสุขภาพดี

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมทาง
ด้านสุขภาพ
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3

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมควบคุมโรคเข้มแข็ง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมควบคุมโรค
โครงการฯ
ตามนโยบายของรัฐบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
ประชาชน
ที่มีสุขภาพดี

4

โครงการทาหมัน ดูแล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมทาหมัน
สุขภาพสัตว์เลี้ยง สัตว์อื่นๆ โครงการฯ
ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลีย้ ง
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สัตว์อื่นๆ ภายในเขต
สุนัขบ้า
เทศบาล

10,000

10,000

10,000

5

โครงการกองทุนหลักประกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลัก
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ โครงการฯ
ประกันสุขภาพในระดับ
พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

100,000

100,000

6

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
อสม. และทัศนศึกษาดูงาน

500,000

500,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดอบรมให้ความรู้ อสม.
โครงการฯ
และทัศนศึกษาดูงานฯ

การส่งเสริมทาง

กอง
สาธารณสุข
ฯ

ด้านสุขภาพ

สัตว์เลี้ยงและสัตว์
อื่นๆในเขตเทศบาล
ที่ได้รับการดูแล
ได้รับการดูแลรักษา

กอง
สาธารณสุข
ฯ

100,000

100,000 จานวนผู้เข้ารับ ประชาชนพนักงาน
มีสุขภาพที่ดีกัน
ประกันสุขภาพฯ
ทั่วหน้า

กอง
สาธารณสุข
ฯ

500,000

500,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

10,000

ประชาชนได้รับ

จานวนสัตว์

จานวน อสม.ที่ อสม. มีความรู้
กอง
รับการอบรม ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สาธารณสุข
ฯ
และดูงานฯ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.7 แนวทางการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่

1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.
เพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. โครงการฯ
และกิจกรรมอื่น ๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

2

3

4

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวน

อปพร. มีศักยภาพใน
การป้องกันและปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

อปพร. มีศักยภาพใน
การป้องกันและปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ชุมชนเกิดความสามัคคี
เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

สานักปลัด

อปพร.ที่รับ

ตามโครงการฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

การฝึกอบรม

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โครงการฯ
และลดอุบัติเหตุทางถนนและ
ตั้งจุดตรวจในวันเทศกาลต่างๆ

100,000

โครงการจัดทาแผน
ป้องกันและซักซ้อมแผน
ป้องกันภัย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม เพื่อจัดอบรมซักซ้อมจัดทา
โครงการฯ
แผนป้องกันภัย และกิจกรรม
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

20,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมรณรงค์ และ
โครงการฯ
กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

จานวน
ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

100,000

100,000

100,000

จานวน
ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
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5

ช่วยเหลือและสงเคราะห์
ราษฎรผู้ประสบภัยต่างๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม เพื่อให้ความช่วยเหลือ
โครงการฯ
ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ประสบภัย
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

สานักปลัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
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(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์/
โครงการฯ
ล้างตลาด และอื่นๆ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

3

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ
โครงการฯ

โครงการประกวดชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมประกวดชุมชน
โครงการฯ
ในเขตเทศบาล

น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

จานวน

ต่อเดือน

โครงการอบรม
ผู้ประกอบการสุขาภิบาล
อาหารและสิ่งแวดล้อม

50,000

50,000

50,000

50,000

จะได้รับ

จานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม

ตลาดสดเทศบาลฯ
กอง
มีมาตรฐาน
สาธารณสุข
สะอาดและ
ฯ
ถูกสุขลักษณะ
ผู้ประกอบการให้
ความสาคัญและ
มีความรูด้ ้าน
โภชนาการที่ได้
มาตรฐาน

50,000

50,000

50,000

50,000

รับผิดชอบ
หลัก

ที่จัดกิจกรรม

ตลาดสดเทศบาลฯ
2

(KPI)

จานวนชุมชน
ที่เข้าร่วม
ประกวด

ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกัน
ชุมชนมีภูมิทัศน์

กอง
สาธารณสุข
ฯ

กอง
สาธารณสุข
ฯ

ที่สวยงาม
4

โครงการตรวจหาสาร
ปนเปื้อนในอาหาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมออกตรวจสาร
โครงการฯ
ปนเปื้อนในอาหารกับ
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวน
เขตเทศบาลมี
ผู้ประกอบการที่ โภชนาการที่ได้
เข้าร่วมโครงการ มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุข
ฯ

57
5

ค่าจ้างกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการ
ในการกาจัดขยะมูลฝอย

500,000

500,000

500,000

500,000

ปริมาณขยะ
ที่มีการกาจัด

และสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลฯ

ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและทาให้เกิด
สิ่งแวดล้อมที่ดี

กอง
สาธารณสุข
ฯ

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

ที่

6

โครงการ

จัดทาถังขยะ คัดแยกจาก
ต้นทาง

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อถังรองรับ
ขยะในการคัดแยก
ขยะต้นทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อถังรองรับขยะให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาล/

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

300,000

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ครัวเรือนที่ได้รับ

ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและทาให้เกิด
สิ่งแวดล้อมที่ดี

กอง
สาธารณสุข
ฯ

ตลาดสดเทศบาล
ได้มาตรฐาน
สะอาดและ

กองช่าง

ถังรองรับขยะ

จัดทาไซต์ขยะ

รับผิดชอบ
หลัก

ของแต่ละชุมชน
7

โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม
ตลาดสดเทศบาลฯ

เพื่อเป็นค่าจัดจ้าง
ปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม
ตลาดสดเทศบาลฯ

-ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
-อาคารตลาดสด,กันสาด
หลังคา วัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ
ฯลฯ

1,000,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละหรือ
จานวนผู้ที่
เข้ามาใช้บริการ

ถูกสุขลักษณะ

58

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.9 แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้มีบทบาทในการตัดสินในและดาเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคม

ที่

1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมออกให้บริการ
โครงการฯ
ประชาชนในกิจกรรมต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้ที่

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นใน
เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆและได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

59
2

3

4

5

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน

เพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง

ออกประชาคมชุมชน

โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง

ออกประชาคมชุมชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

40,000

40,000

40,000

จานวน 10 ชุมชน

จานวน 10 ชุมชน

โครงการประชาชนมีส่วน
ร่วมประชาธิปไตย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมรณรงค์
โครงการฯ
ประชาธิปไตย และกิจกรรมอื่นๆ
ตามโครงการฯ

40,000

โครงการอบรมพนักงาน
และประชาชนในเขต
เทศบาลฯเกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ
โครงการฯ
พนักงานและประชาชนและ
กิจกรรมอื่นๆตามโครงการฯ

30,000

จานวนผู้ที่

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรม
แก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน

สานักปลัด

จานวนผู้ที่

สานักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรม
แก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน
จานวนผู้ที่

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

สานักปลัด

เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่น
30,000

30,000

30,000

จานวนผู้ที่

ประชาชนพนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจ
เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับสิทธิพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารและมี
ประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลปรางค์กู่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.10 แนวทางการพัฒนา อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

ที่

1

โครงการ

อุดหนุน โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและเฝ้าระวัง
ยาเสพติด จ.ศก.

วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนตาม
โครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมฯ อบรมฯ
ตามโครงการฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

เกิดการป้องกัน
และแก้ไข
ประชาชน

หน่วยงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน

หลัก

อุดหนุน

สานักปลัด

ศูนย์อานวยการ
พลังแผ่นดินฯ
จ.ศก.

61
ตระหนักถึงปัญหา
ยาเสพติด
2

3

4

อุดหนุน โครงการจัดงาน เพื่อสนับสนุนการจัด จัดงานรัฐพิธี และงานของ
รัฐพิธี และงานของสถาบัน งานรัฐพิธี และงาน
สถาบันสาคัญของชาติ
สาคัญของชาติ
ของสถาบันสาคัญของ
ชาติ
อาเภอปรางค์กู่

30,000

อุดหนุน โครงการเทศกาล เพื่อสนับสนุนการจัด
งานเทศกาลปีใหม่
ปีใหม่ งานบุญประเพณี
งานบุญประเพณี
ประจาปี และงานกาชาด
ประจาปี และงาน
จังหวัดศรีสะเกษ
กาชาดจังหวัดศรีสะ
เกษ

จัดงานเทศกาลปีใหม่

10,000

อุดหนุน โครงการขยายผล เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ตามแนวพระราชดาริ
อุดหนุนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฯ
สู่ครัวเรือน อ.ปก.

จัดกิจกรรมฯ ดาเนินงาน
ต่อเนื่องตามโครงการฯ

-

-

-

จานวนผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

แสดงถึงความจง
รัก

สานักปลัด

อาเภอปรางค์กู่

เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดศรีสะเกษ

สานักปลัด

อาเภอปรางค์กู่

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดาเนินตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สานักปลัด

อาเภอปรางค์กู่

ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

-

-

-

งานบุญประเพณีประจาปี
และงานกาชาด

จานวนผู้มา
เที่ยวชมงาน

15,000

-

-

-

จานวนผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.10 แนวทางการพัฒนา อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

62

ที่

5

6

โครงการ

8

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

อุดหนุน โครงการหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงิน
จัดกิจกรรมฯ อบรมฯ
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อุดหนุนตามโครงการฯ
ตามโครงการฯ
อาเภอปรางค์กู่

15,000

-

-

-

อุดหนุน โครงการอบรม

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
จัดกิจกรรมฯ อบรมฯ
อุดหนุนตามโครงการฯ
ตามโครงการฯ

10,000

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
อุดหนุนตามโครงการฯ
การบริจาคโลหิต ให้กับ

10,000

สัมมนาแนวทางการ
เชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
อาเภอ

7

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

อุดหนุน โครงการตรวจ
สุขภาพประชาชน และ
การบริจาคโลหิตเพื่อสา
ธารณกุศลอาเภอปรางค์กู่

(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

อุดหนุน โครงการจัดซื้อจัด เพื่อจ่ายเป็นเงิน
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภณ
ั ฑ์
จ้างวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
อุดหนุนตามโครงการฯ เพือ่ อุดหนุนศูนย์ประสาน
ราชการฯ

ขอรับเงิน

หลัก

อุดหนุน

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้ที่

เกิดการป้องกัน
และแก้ไข
ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหา
ยาเสพติด

สานักปลัด

อาเภอปรางค์กู่

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและแก้ไข
ปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของ
ชุมชน

สานักปลัด

อาเภอปรางค์กู่

สภากาชาดมีโลหิต
ช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างเพียงพอ

สานักปลัด

อาเภอปรางค์กู่

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

สานักปลัด

อบต.สมอ

จานวนผู้ที่

จานวนผู้ร่วม
ตรวจสุขภาพ

ประชาชน

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า

เข้าร่วมกิจกรรม

-

หน่วยงานที่

ตัวชี้วัด

เข้าร่วมกิจกรรม

-

หน่วยงาน

บริจาคโลหิต

40,000

-

-

-

จานวนท้องถิ่น
ที่เข้าใช้บริการ

63
อุดหนุนศูนย์ประสาน
ราชการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.10 แนวทางการพัฒนา อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

ที่

9

โครงการ

วัตถุประสงค์

อุดหนุน โครงการเทศกาล เพื่อสนับสนุนการจัด
ดอกลาดวนบานฯ
งานเทศกาลดอก
ลาดวนบาน
จังหวัดศรีสะเกษ

10 อุดหนุน โครงการอาหาร
กลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรม และ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

-

-

-

งานเทศกาล
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

-

-

-

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน

หลัก

อุดหนุน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้มา

เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดศรีสะเกษ

สานักปลัด

จังหวัดศรีสะเกษ

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่

กอง
การศึกษา

โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ

เที่ยวชมงาน
3,000,0
00

หน่วยงาน

จานวนของ
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารกลางวัน

64
โรงเรียนประถมในเขต
เทศบาล

แข็งแรงและ
สมบูรณ์

1. โรงเรียน
อนุบาลปรางค์กู่
2. โรงเรียนบ้าน
เหล็ก

11 อุดหนุน โครงการเดิน
ทางไกลและเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือสามัญ-เนตร
นารีและยุวกาชาด

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
นักเรียนระดับประถม
อุดหนุนตามโครงการฯ ศึกษา ในกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาพิมาย

10,000

-

-

-

ร้อยละของ
นักเรียนรูจ้ ักการ
นักเรียนที่เข้าร่วม วางแผนกรทา
โครงการ
กิจกรรมร่วมกัน

กอง
การศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
นักเรียนระดับประถม
อุดหนุนตามโครงการฯ ศึกษาในเขตเทศบาลฯ

20,000

-

-

-

ร้อยละของ
นักเรียนรูจ้ ักการ
นักเรียนที่เข้าร่วม วางแผนกรทา
โครงการ
กิจกรรมร่วมกัน

กอง
การศึกษา

กลุ่มพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาพิมาย

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพิมาย
12 อุดหนุน โครงการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพัก
แรม

โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ
1. โรงเรียน
อนุบาลปรางค์กู่

โรงเรียนประถมฯในเขต
เทศบาล

2. โรงเรียนบ้าน
เหล็ก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.10 แนวทางการพัฒนา อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงานที่

65
(ผลผลิตของโครงการ)

13 อุดหนุน โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
นักเรียนระดับประถม
อุดหนุนตามโครงการฯ ศึกษาในเขตเทศบาลฯ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

-

-

-

โรงเรียนประถมฯในเขต
เทศบาล

(KPI)

จะได้รับ

ร้อยละของ
นักเรียนได้รับรู้ถึง
นักเรียนที่เข้าร่วม บทบาทหน้าที่ของ
กิจกรรม
ตนและมีกิจกรรม
ร่วมกัน

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน

หลัก

อุดหนุน

กอง
การศึกษา

โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ
1. โรงเรียน
อนุบาลปรางค์กู่
2. โรงเรียนบ้าน
เหล็ก

14 อุดหนุน โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล
15 อุดหนุน โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา นักเรียน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ
16 อุดหนุน โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน
ประถมในเขตเทศบาลฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน อสม. ในเขต
อุดหนุนสาธารณสุขมูล เทศบาล
ฐาน

150,000

-

-

-

จานวน อสม. ใน
เขตเทศบาลฯ

อสม.มีขวัญและ
กาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุข
ฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน กลุ่มพัฒนา
อุดหนุนตามโครงการฯ คุณภาพการศึกษาพิ
มาย

30,000

-

-

-

ร้อยละ/จานวน นักเรียนมีสุขภาพ
ของนักเรียนที่เข้า แข็งแรงมีน้าใจ
ร่วมกิจกรรม
เป็นนักกีฬา

กอง
การศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
นักเรียนระดับประถม
อุดหนุนตามโครงการฯ ศึกษาในเขตเทศบาลฯ

10,000

-

-

-

ร้อยละ/จานวน นักเรียนมีสุขภาพ
ของนักเรียนที่เข้า แข็งแรงมีน้าใจ
ร่วมกิจกรรม
เป็นนักกีฬา

กอง
การศึกษา

อสม.
ในเขตเทศบาลฯ
กลุ่มพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาพิมาย
โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ
1. โรงเรียน
อนุบาลปรางค์กู่
2. โรงเรียนบ้าน
เหล็ก

66
17 อุดหนุน โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านเหล็ก

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนจัดซื้อ
ปรับปรุงสนามเด็กเล็ก
ตามโครงการฯ

อุดหนุนจัดซื้อ ปรับปรุง
สนามเด็กเล็ก ตาม
โครงการฯ

50,000

-

-

-

ร้อยละ/จานวน นักเรียนมีสนาม
ของนักเรียนที่เล่น เด็กเล่นที่
เครื่องเล่น
ปลอดภัยและ
เหมาะสม

กองช่าง/
กอง
การศึกษา

โรงเรียนบ้านเหล็ก

หน่วยงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน

หลัก

อุดหนุน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.10 แนวทางการพัฒนา อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

นักเรียน และประฃาชน
ที่เข้าใช้บริการ

40,000

-

-

-

ร้อยละของ
นักเรียน/
นักเรียน/
ประชาชน มี
ประชาชน ที่เข้าใช้ สุขภาพแข็งแรง
บริการ

กองช่าง/
กอง
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่

19 อุดหนุน โครงการปรับปรุง เพื่อให้มีสถานที่เอื้อต่อ นักเรียน และประฃาชน
ทางวิ่งออกกาลังกาย
การเรียนการฝึกซ้อม ทีเ่ ข้าใช้บริการ
โรงเรียนและชุมชน
การแข่งขัน และการ
ออกกาลังกาย

130,000

-

-

-

ร้อยละของ
นักเรียน/
นักเรียน/
ประชาชน มี
ประชาชน ที่เข้าใช้ สุขภาพแข็งแรง
บริการ

กองช่าง/
กอง
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่

18 อุดหนุน โครงการปรับปรุง เพื่อให้มีสภาพสนาม
สนามฟุตบอล
ฟุตบอลที่เอื้อต่อการ
เรียนการฝึกซ้อมและ
การแข่งขัน

(ผลผลิตของโครงการ)

67
20 อุดหนุน โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน

ครูมีสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

7,000

-

-

-

ร้อยละของ
แผนการจัดการ
เรียนการสอน

21 อุดหนุน โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียน

นักเรียนได้เข้าทาการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ

9,000

-

-

-

22 อุดหนุน โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียน

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความถนัดของ
แต่ละบุคคล

9,000

-

-

-

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

กอง
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่

จานวนนักเรียนที่ สถานศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่งานแก
สาธารณชนได้ชม
ผลงาน

กอง
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่

จานวนนักเรียนที่ นักเรียนได้รับการ
เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพที่
แตกต่างของแต่ละ
บุคคล

กอง
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่

หน่วยงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน

หลัก

อุดหนุน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.10 แนวทางการพัฒนา อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

68
23 อุดหนุน โครงการอบรมครู
และบุคคลกรทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมของบุ
คลการในกลุม่ สาระ
คณิตศาสตร์

ครู/บุคลากร ของกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์

8,000

-

-

-

จานวนครู/
บุคลากร ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์
มีค่าเฉลีย่ สูงขึ้น

กอง
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่

เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี ครู/บุคลากร/ชุมชน
คุณธรรมนาความรู้
คุณธรรมนาความรูส้ ู่ความ
นักเรียน ป.4-6 ทุกคน
พอเพียง

5,000

-

-

-

จานวนครู/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากร/ชุมชน/ มีคุณธรรมนา
นักเรียน ป.4-6 ความรูไ้ ปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันได้
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

กอง
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่

5,000

-

-

-

ร้อยละของผูเ้ รียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
มีทักษะดีขึ้น
เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น

กอง
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่

24 อุดหนุน โครงการค่าย

25 อุดหนุน โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษอนุบาล
ปรางค์กู่ก้าวสู่อาเซียน
(ASEAN)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียน ป.1-6 ตาม
มีทักษะในการฟัง พูด ระดับชั้น
อ่าน เขียนได้ตาม
ระดับชั้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 จัดซื้อเต็นท์

เพื่อจัดซื้อเต็นท์

2 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

(กระจกบานเลื่อน)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(ตู้สูง)

4 จัดซื้อโน๊คบุ๊ค

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร (ตูส้ ูง)

เพื่อจัดซื้อโน๊ตบุค๊

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

จานวน 10 หลัง

300,000

300,000

300,000

300,000

จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้ในการ ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด

จานวน 6 ตู้

25,000

25,000

25,000

25,000

จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้ในการ ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด/

จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้ในการ ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด/

จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้ในการ ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด/

(กระจกบานเลื่อน)
3 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน

จานวน 3 ตู้

จานวน ๓ เครื่อง

15,000

๓0,000

15,000

๓0,000

15,000

๓0,000

15,000

๓0,000

ทุกกอง

ทุกกอง

ทุกกอง
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5 จัดซื้อเครื่องปริ้นซ์เตอร์

เพื่อจัดซื้อ

จานวน 4 เครื่อง

50,000

50,000

50,000

50,000

เครื่องปริ้นซ์เตอร์

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

7 จัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อวัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์

จานวน 6 เครื่อง

จัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ

150,000

150,000

150,000

วารสารต่างๆ

เพื่อจัดซื้อจัดหา
หนังสือ สิ่งพิมพ์
วารสารต่างๆ

จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้ในการ ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด/

ทุกกอง

ทุกกอง

100,000

100,000

100,000

จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้ในการ ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

กอง
การศึกษา

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนการจัดซื้อ ได้รับความรู้ข่าวสาร
จัดจ้างต่อปี
ทันต่อเหตุการณ์
และเผย

สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

- จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือ
สิ่งพิมพ์ และวารสารต่างๆ
ฯลฯ

สานักปลัด/

100,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
8 จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์

150,000

จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้ในการ ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

แพร่ให้ประชาชน
ทราบ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ)

9

ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
อื่นๆ

10 ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง
พร้อมชุดไมโครโฟน

เพื่อจัดจ้างปรับปรุง
บารุง รักษาระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
อื่นๆ

- จัดจ้างปรับปรุงบารุงรักษา

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

- ระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์

(KPI)

500,000

500,000

500,000

500,000

รับผิดชอบ
หลัก

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ทาให้การปฏิบัติงาน

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ทาให้การปฏิบัติงาน

- ระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง -จัดซื้อเครื่องเสียง
เสียงพร้อมชุดไมโครโฟน
-ชุดไมโครโฟนพร้อมระบบ

จะได้รับ

- จัดจ้างปรับปรุงบารุงรักษา

สานักปลัด

มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สานักปลัด

มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

- ระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
11 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

จานวน 2 เครื่อง

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด

12 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้

เพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
สานักงานในการปฏิบตั ิ

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สานักงาน
ในทุกระดับ

100,000

100,000

50,000

50,000

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด/

สานักงาน

ทุกกอง
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13 จัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก ติดตั้งเครื่องเล่นเด็ก ในเขต
เทศบาลฯ จานวน 10 ชุด

14 จัดซื้อโทรทัศน์

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
โทรทัศน์

15 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV

จานวน 4 เครื่อง

เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
วงจรปิด CCTV
CCTV

1,000,00
0

800,000

800,000

800,000

จานวนผู้เข้าใช้
บริการ

เด็กเล็กมีเครื่องเล่น
และมีพัฒนาการที่ดี
ขั้น

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด/

800,000

800,000

800,000

800,000

10 จุด

จุดที่ติดตั้ง
ประชาชนมีความ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปลอดภัยในชีวิต
ปิด CCTV
และทรัพย์สิน

ทุกกอง

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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16 จัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง/
-จัดซื้อระบบเสียงตามสาย/
ระบบเสียงตามสาย/ ปรับปรุงระบบเสียงตาม ระบบเสียงไร้สาย
ระบบเสียงไร้สาย
สาย/ระบบเสียงไร้สาย
- จัดจ้างปรับปรุงบารุงรักษา
และบารุงรักษาระบบ
ระบบ
17 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สารองไฟ

จานวน 6 เครื่อง

18 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

จานวน 8 เครื่อง

19 จัดซื้อโต๊ะพับ

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับ

จานวน 100 ตัว

20 จัดซื้อเครื่องออกกาลัง เพื่อจัดซื้อเครื่อง
กาย
ออกกาลังกาย
21 จัดซื้อกล้องระดับ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ระดับ

ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย
ให้กับชุมชน จานวน 20 ชุด
จัดซื้อกล้องระดับ
จานวน 1 ตัว

500,000

500,000

200,000

200,000

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด/

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด/

500,000

500,000

500,000

500,000

ทุกกอง

ทุกกอง

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

สานักปลัด

1,000,00
0

200,000

200,000

200,000

จานวนผู้เข้า

ประชาชนมีสุขภาพ

สานักปลัด

50,000

50,000

ใช้บริการ
50,000

50,000

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ที่แข็งแรง
มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

กองช่าง
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22 จัดซื้อ GPS หาพิกัด

23 จัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
ดับเพลิง และอื่น ๆ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ GPS
หาพิกัด

จัดซื้อ GPS หาพิกัด

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

200,000

จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์
ถังดับเพลิง

ประชาชนมีความ

สานักปลัด

จานวน 1 เครื่อง

เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ดับเพลิง
ดับเพลิง และอื่น ๆ
และอื่นๆ ประจาจุด

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ และผูต้ ิดเชื้อเอดส์

ที่

1

โครงการ

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือและสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ และ
ผู้สงู อายุในเขตเทศบาล
ผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,00
0

6,000,00
0

7,000,00
0

8,000,00
0

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับ
ความช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอง
การศึกษา

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอง
การศึกษา

ที่ขึ้นทะเบียน
กับเทศบาล

2

ช่วยเหลือและสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ผู้พิการ

ผู้พิการในเขตเทศบาล

ผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
กับเขตเทศบาล

400,000

400,000

500,000

500,000

จานวนผู้พิการ
ที่ขึ้นทะเบียน
กับเทศบาล

3

4

ช่วยเหลือและสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล

โครงการช่วยเหลือเด็ก
สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับเขตเทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือมี
ที่ขึ้นทะเบียน
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
กับเทศบาล

กอง
การศึกษา

เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ ในเขต
เทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

กอง
การศึกษา

จานวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ

เด็ก สตรี คนชรา
และผูด้ ้อยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
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5

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ เพื่อเด็กแรกเกิดได้รับ
การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด การเลีย้ งดูที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีพัฒนาการที่ดี

เด็กที่ได้รับการลงทะเบียน ใน
เขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละของ

เด็กแรกเกิดได้รับ
การเลีย้ งดูที่มี
เด็กแรกเกิด
คุณภาพและมี
ที่ได้รับเงินอุดหนุน พัฒนาการที่เหมา
สมตามวัย

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ และผูต้ ิดเชื้อเอดส์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

7

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

ผู้พิการในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกันมีคณ
ุ ภาพ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้สูงอายุ

กอง
การศึกษา

จานวนผู้พิการ

กอง
การศึกษา

ผู้พิการมีกิจกรรม
ร่วมกันมีคณ
ุ ภาพ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชีวิตที่ดีขึ้น
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8

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

9

โครงการจัดงานวันสตรี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

1. ติดตามเยี่ยมแม่ลูกหลังคลอด

5,000

5,000

5,000

10 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี แม่บ้าน

11 โครงการส่งเสริมอนามัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
แม่หลังคลอดและ
โครงการฯ
พัฒนาการทารกแรกเกิด

2.ให้คาแนะนาและสนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กในเขตเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ และผูต้ ิดเชื้อเอดส์

จานวนผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกันมีคณ
ุ ภาพ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
การศึกษา

จานวนผู้

กอง
การศึกษา

จานวนสตรี

กลุ่มสตรีมี
กิจกรรมร่วมกันมี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอง
การศึกษา

5,000 จานวนครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงดูบตุ ร
อย่างถูกวิธีและ
ที่เข้าเยี่ยม
เด็กมีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ต่อเนื่อง

กอง
สาธารณสุข
ฯ

กลุ่มสตรีมี
กิจกรรมร่วมกันมี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
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ที่

โครงการ

12 โครงการครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ

13 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
แก่กลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรค โครงการฯ
เอดส์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ชุมชนในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

กลุ่มเสี่ยงและประชาชน

10,000

10,000

10,000

10,000

(ผลผลิตของโครงการ)

ในเขตเทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนครัวเรือน

ชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกันและมี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
จานวนผู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กลุ่มเสี่ยงและ
กอง
ประชาชนมีความ สาธารณสุข
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
ฯ
เอดส์เพิม่ มากขึ้น
และมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

79

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 0๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลปรางค์กู่

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

1

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้สัญจรไปมาได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงานถนน คสล. กว้าง 6.00
ม. ยาว 1,021 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. ถนน
คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 20.50

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,000,00
0

4,000,00
0

4,000,00
0

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,000,00 ร้อยละหรือ
0 จานวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล. (ถนนวัชรพล 3)

สะดวก และมีการระบาย ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
น้าในชุมชนที่ดี
ละ0.30 ม. ท่อระบายน้า คสล.ø
0.60 ม. x 1.00 ม. จานวน 4 จุด
รวมท่อระบายน้า คสล. 36.00
ท่อน

รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น

เพิ่มมากขึ้น และ
เกิดการระบาย
น้าที่ดี

400,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

ตามแบบเทศบาลกาหนด
2

โครงการ ซ่อมแซม/
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คสล. ถ.เทศบาล 11

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก

ปริมาณงาน 700 ตารางเมตรตาม
แบบเทศบาลกาหนด

400,000

400,000

400,000

กองช่าง

ขึ้น

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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3

โครงการปรับปรุง/ยก
ระดับ ถนนเทศบาล7
บริเวณเชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข
2167

4

โครงการปรับปรุงศาล
ปู่ตา ชุมชนวัชรพล

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก

ปริมาณงานถนน คสล.กว้าง 4.00
ม. ยาว 150.00 ม. หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

500,000

500,000

500,000

50,000

50,000

50,000

ตามแบบเทศบาลกาหนด

เพื่อปรับปรุงบูรณะศาล
ในชุมชน

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

500,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น
50,000 จานวนศาล
ที่ได้รับการบูรณะ

ตามแบบเทศบาลกาหนด
5

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติมศาลา
ประชาคม
ชุมชนหนองบัวบาน

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/ ปริมาณงาน อาคาร คสล. ชั้นเดียว
ต่อเติมศาลาประชาคม พร้อมห้องน้า-ส้วม 2 ห้อง
ชุมชน
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00
เมตร พื้นที่รวม 96.00 ตารางเมตร

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนศาลา
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง ต่อเติม

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น

กองช่าง

ประชาชนมีสิ่ง
ศักดิ์ประจาชุมชน
ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ

กองช่าง

ประชาชนมีศาลา
ประชาคมไว้ใน
การทากิจกรรม
ต่างๆ

กองช่าง

ประชาชนมีศาลา
ประชาคมไว้ใน
การทากิจกรรม
ต่างๆ

กองช่าง

ตามแบบเทศบาลกาหนด
6

โครงการปรับปรุง/
เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/ ปริมาณงาน อาคาร คสล. ชั้นเดียว
ซ่อมแซม/ต่อเติมศาลา ต่อเติมศาลาประชาคม กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ประชาคมบ้านโคกเจริญ ชุมชน
พร้อมซ่อมแซมห้องน้า-ส้วม
(ชุมชนหนองบัวบาน)
จานวน 1 ห้อง
ตามแบบเทศบาลกาหนด

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนศาลา
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง ต่อเติม
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7

โครงการปรับปรุง/
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ซ่อมแซม ถนนบ้านสุโข- ถนนใช้สัญจรไปมาได้
บ้านเหล็ก
สะดวก

ปริมาณงาน ระยะทางจริง กว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,404 เมตร

200,000

200,000

200,000

ซ่อมถนน คสล. 240.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลกาหนด

200,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น

กองช่าง

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

8

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการ ก่อสร้างท่อ
เพื่อการระบายน้าที่ดี
ระบายน้าทิ้ง คสล.
และป้องกันน้าท่วมใน
จากปั้มบางจาก ไปแยก ชุมชน
บ้านเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน ท่อระบายน้าทิ้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

900,000

900,000

900,000

900,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่ลด
ปัญหาน้าท่วมขัง

ทาให้ระบบบาบัด
น้าเสียในชุมชน
เกิดการระบายน้า
ที่ดีและป้องกันน้า
ท่วม

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยสะอาด

กองช่าง

คสล. ø 0.80 ม. มอก. ชั้น 3
จานวน 360 ท่อน บ่อพัก คสล.
40 บ่อ รวมความยาว 400 เมตร

หลัก

ตามแบบเทศบาลกาหนด
9

โครงการก่อสร้าง
ขอบถนน คสล.
ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนมี
ความเป็นสะอาดเป็น
ระเบียบ

ปริมาณงาน ขอบถนนเป็น คสล.
กว้าง 0.15 ม. สูง 0.20 ม.
ยาว 1.00 ม./ท่อน ยาว 1,000 ม.
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ตามแบบเทศบาลกาหนด
10 โครงการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาลฯ

เพื่อปรับปรุงตลาดสด
ให้ถูกสุขลักษณะ

ปริมาณงาน 1.) ปรับปรุงราง
ระบายน้าทิ้ง คสล. 90.00 ม.

1,000,00
0

1,000,00
0

1,000,00
0

1,000,00 จานวนผู้เข้า
0
ใช้บริการ

ตลาดสดฯ มี
มาตรฐาน สะอาด
และถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

800,000

800,000

800,000

800,000 ร้อยละหรือ
ประชาชนมี
จานวน
สถานที่ในการร่วม
ประชาชนที่เข้าใช้ ทาพิธี
บริการ

กองช่าง

2.) พัดลมดูดอากาศติดบนหลังคา
จานวน 8 ตัว
3.) ซุ้มป้ายตลาดสดเทศบาลโครง
เหล็กพร้อมตัวหนังสือโลหะ พร้อม
ไฟฟ้าส่องป้าย จานวน 4 จุด
ตามแบบเทศบาลกาหนด
11 โครงการก่อสร้างศาลา
พักญาติ ฌาปนสถาน

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการร่วมพิธี

ปริมาณงาน อาคาร คสล. ชั้นเดียว
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00
เมตร พื้นที่รวม 96 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกาหนด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
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12 โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซ. อุดมพร 1

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก

ซ. อุดมพร 2
ซ. อุดมพร 3

ปริมาณงาน 1.)ถนน คสล. ซ.อุดม
พร1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 47.50
ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หักพื้นที่บ่อ
พัก 4 บ่อ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

800,000

800,000

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.63
ตร.ม.

(บาท)

หลัก

800,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ

50,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่มีการ

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกและ

กองช่าง

มีความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

2.)ถนนคสล. ซ.อุดมพร2 กว้าง
3.50ม. ยาว 94.50 ม.หนาเฉลี่ย
0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.75
ตร.ม.
3.)ถนนคสล. ซ.อุดมพร3 กว้าง
4.00ม. ยาว 134.5 ม.หนาเฉลี่ย
0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า530.00
ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลกาหนด
13 โครงการ ติดป้ายจราจร เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ลูกระนาด สัญลักษณ์- อย่างปลอดภัย
จราจร
(ใน/หน้าวัดพิมาย)

ป้ายจราจร 3 ป้าย ,
ทาลูกระนาด 2 จุด
ตามแบบเทศบาลกาหนด

50,000

50,000

50,000

กองช่าง
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คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น
14 โครงการก่อสร้างศาลเจ้า เพื่อก่อสร้างศาลใน
ชุมชน
ปู่ตาชุมชนปรางค์พัฒนา

งาน อาคาร คสล. ชั้นเดียว กว้าง
2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนศาล
ที่ได้รับการบูรณะ

ตามแบบเทศบาลกาหนด
15 โครงการลอกท่อระบาย เพื่อการระบายน้าที่ดี
น้าทิ้งภายในเขตเทศบาล และป้องกันน้าท่วมใน
ชุมชน

ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,000 ม.

500,000

500,000

500,000

ตามแบบเทศบาลกาหนด

500,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่ลด
ปัญหาน้าท่วมขัง

ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น
ประชาชนมีสิ่ง
ศักดิ์ประจาชุมชน
ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ

กองช่าง

ทาให้ระบบบาบัด
น้าเสียในชุมชน
เกิดการระบายน้า
ที่ดีและป้องกันน้า
ท่วม

กองช่าง

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

โครงการ

16 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน –ผิวจราจรหินคลุก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,305 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. - ท่อระบาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

600,000

600,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

600,000 600,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่มีการ

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

86
ถนนเกษตรสมบูรณ์

น้า คสล. ø 0.60 ม. จานวน 5 จุด
รวมท่อ คสล. 35.00 ท่อน ตาม
แบบเทศบาลกาหนด

(ผิวจราจรหินคลุก)

17 โครงการ ติดตั้งป้าย
จราจรและสัญญาณไฟ
จราจรหน้าโรงเรียนใน
เขตเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
อย่างปลอดภัย

ปริมาณงาน ป้ายจราจร 6 ป้าย

18 โครงการขยายผิวจราจร
ถ.เทศบาล 16

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก

ปริมาณงาน –ถนนคสล. กว้าง
2.10ม. ยาว 327.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
686.70 ตร.ม.

ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น

80,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น

กองช่าง

80,000

80,000

500,000

500,000

500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น

กองช่าง

300,000

300,000

300,000 300,000 จานวนศาลา

ประชาชนมีศาลา
ประชาคมไว้ใน
การทากิจกรรม
ต่างๆ

กองช่าง

ตามแบบเทศบาลกาหนด

-ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม.

80,000

คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น

ยาว 25.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลกาหนด
19 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศาลา
ชุมชนโพธิญาณ

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศาลาประชาคมชุมชน

ปริมาณงาน อาคาร คสล. ชั้นเดียว
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
พื้นที่รวม 54.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกาหนด

ที่ได้รับการ
ปรับปรุง ต่อเติม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

20 โครงการ ก่อสร้างโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลตาบล
ปรางค์กู่ ตามแบบ
มาตรฐานกรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
ที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน อาคาร คสล. ชั้นเดียว
ตามแบบโรงฆ่าสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ตามแบบเทศบาลกาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

650,000

650,000

650,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

650,000 ร้อยละหรือ
จานวน
ผู้เข้าใช้บริการ

ผู้ประกอบการมี
สถานที่โรงฆ่าสัตว์
ที่ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. 08

แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลปรางค์กู่

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อจัดซื้อเต็นท์

2

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักปลัด

จานวน 15 หลัง

750,000

จานวน 6 ตู้

250,000

250,000

250,000

250,000

สานักปลัด

จานวน 3 ตู้

150,000

150,000

150,000

150,000

สานักปลัด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

สานักปลัด

(กระจกบานเลื่อน)
3

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
(ตู้สูง)

4

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถตูส้ ่วนกลาง

5

บริหารงานทั่วไป /

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

สาธารณสุข

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
เช่น Dot Matrix Printer ,
Laser Printer เป็นต้น

จานวน 1 คัน
จานวน 2 เครื่อง

50,000

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด/

กองสาธารณส
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6

บริหารงานทั่วไป /

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน 2 เครื่อง

150,000

150,000

150,000

150,000

สาธารณสุข
7

กองการศึกษา

สานักปลัด/

กองสาธารณส
ค่าวัสดุ /

วัสดุการศึกษา /

เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

สื่อการเรียนการสอน

100,000

100,000

100,000

100,000

กองการศึกษ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561

รับผิดชอบ

2563

หน่วยงาน
2564

รับผิดชอบ
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(บาท)
8 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
-จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

9 บริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน
-จัดซื้อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์

10 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกาลัง จานวน 20 ชุด
กาย

(บาท)

(บาท)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

หลัก
สานักปลัด

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ วารสาร

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ วารสาร

200,000 200,000

200,000

200,000

สานักปลัด

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับ

จานวน 100 ตัว

200,000 200,000

200,000

200,000

สานักปลัด

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

จานวน 100 ตัว

30,000 30,000

30,000

30,000

สานักปลัด

1,000,000 800,000

800,000

800,000

สานักปลัด

200,000 200,000

200,000

200,000

สานักปลัด

400,000 -

-

-

สานักปลัด

-จัดซื้อโต๊ะพับ
11 บริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน
-จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

12 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ
-จัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก

13 การรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ภายใน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง
-ถังดับเพลิง ฯลฯ

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กใน จานวน 10 ชุด
เขตเทศบาล
เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
ดับเพลิง และอื่นๆ

ครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง
-ชุดดับเพลิง ฯลฯ
14 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-จัดซื้อกล้องโทรทัศน์

เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV

จานวน 6 จุด
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วงจรปิด CCTV
15 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-ติดตั้งเสียงตามสาย

ติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้ จานวน 5 จุด
สาย

- -

-

-

สานักปลัด

150,000 -

-

-

สาธารณสุข

แบบไร้สาย
16 สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
-จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
รวม

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

จานวน 2 เครื่อง
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ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานเทศบาลตาบลปรางค์กู่
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปรางค์กู่ ดาเนินการไปได้ตามวิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ดังนี้.ที่

ยุทธศาสตร์

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
1. กองช่าง
2. กองการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานเคหะและชุมชน

2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริการชุมชนและสังคม
และสิ่งแวดล้อม

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน

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

3 ด้านเศรษฐกิจ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน

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

4 ด้านสังคม

ด้านบริหารงานทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน

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

หน่วยงาน
สนับสนุน
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5 ด้านการเมืองการบริหาร ด้านบริหารงานทั่วไป
ด้านการดาเนินงานอื่น

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. สานักปลัด
2. กองคลัง

ส่วนที่ ๕ การติดตามประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
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โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลปรางค์กู่
ตามที่ได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 การกาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปรางค์กู่
1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริม่ โครงการพัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ 3
รายงานและเสนอความเห็นชอบซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี และ
ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28,ข้อ 29,ข้อ 30 และข้อ 31
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทผี่ ู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสอง
ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
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ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ หรือร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการติดตามและ
ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของ
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล

ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกีย่ วข้องเพื่อ
จัดเตรียมข้อมูลสาหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื้นที่จริง

5. ลงพื้นที่สาหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด
6.ประชุมสาหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทาง
และวิธีการที่กาหนด
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม่
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แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค า ชี้ แ จ ง : แ บ บ ที่ ๑ เ ป็ น แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
โ ด ย จ ะ ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ร า ย ง า น ทุ ก ค รั้ ง ห ลั ง จ า ก ที่ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตาบลปรางค์กู่ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

98
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖ . มี ค ณ ะ กร ร ม ก า ร พั ฒ นา ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ ป ร ะ ชา ค ม ท้ อ งถิ่ น พิ จ า ร ณ า ร่ า งแ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มี ก ารวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น ( SWOT) เพื่ อ ประเมิ น สถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภารกิ จ หลั ก การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภารกิ จ หลั ก การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค า ชี้ แ จ ง
: แ บ บ ที่ ๒
เ ป็ น แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตาบลปรางค์กู่ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี
ปีที่ 1 พ.ศ.........
ปีที่ 2 พ.ศ.........
ปีที่ 3 พ.ศ.........
ปีที่ 4 พ.ศ.........
รวม
ยุทธศาสตร์ จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
1........
2........
ฯลฯ
รวม
4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี .........
จานวน
จานวน
โครงการที่อยู่
โครงการที่
ในระหว่าง
เสร็จ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินการ
จานว ร้อย จานว ร้อย
น
ละ
น
ละ
1........
2........
ฯลฯ
รวม

จานวน
จานวน
โครงการที่ยัง
โครงการที่มี
ไม่ได้
การยกเลิก
ดาเนินการ
จานว ร้อย จานว ร้อย
น
ละ
น
ละ

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงการทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี ............
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ
อยู่ใน
ยังไม่ได้

จานวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม
จานว
น

ร้อย
ละ

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด
จาน
วน

ร้อย
ละ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
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เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ

ที่ได้รับ

ที่เบิกจ่ายไป

รวม
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

เทศบาลตาบลปรางค์กู่ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ภายเดือน........................ของทุกปี

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี .................
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี
ยุทธศาสตร์
1........
2........
ฯลฯ
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ

101

การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท.
ประเด็นการพิจารณา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
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3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

(15)
(15)
(10)
100

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
อปท.

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร
โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ
ที่มีลักษณะคล้ายกัน
-การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนาและการใช้ข้อมูล จปฐ.
-มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
(เพื่อดูการดาเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่า
มีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย
เพียงใด)
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทีส่ าคัญ
เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหา ปัญหาและ
ความต้องการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาและ/หรือจปฐ.
-ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
-มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่
สาคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพ
และระดับความรุนแรงของปัญหา
การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
-ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ
ด้านสังคม เช่น กาลังแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
-มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่

10
3
3
2
2

25

4
2
2
5
3

2
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สาคัญของ อปท.และแสดงให้เห็นศักยภาพ
และระดับความรุนแรงของปัญหา

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและ
สิ่งแวดล้อม
-ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ
ด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกอปท.
SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพของอปท.
-การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
-มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ภายนอกอย่างถูกต้อง
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่
-มีการประมวลปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและ
ความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
-มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิง
พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
-การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็น
ส่วนประกอบในการจัดทาแผนพัฒนา

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5
2
3
5
3
2
6
2
2
2
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3.ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

มีลักษณะแสดงสถานภาพที่อปท.ต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท.
-จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่นาเสนอ
-มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาส
ของพื้นที่

3.2 พันธกิจ
-แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็นเพื่อนาไปสู่
การบรรลุวิสยั ทัศน์
-มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา
3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์

3.4 เป้าประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และเงื่อนไขเฉพาะของหน้าที่
-ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
-ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและ
ตอบตอบสนองปัญหา ศักยภาพของอปท.
-มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาอปท.
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
-มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็น

65
5
3
2
5
3
2

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
10
4
4
2

5
3
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3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา
3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ

ยุทธศาสตร์
-มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่า
มีความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

2
15

ตัวชี้วัด
-มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์
และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
-สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

9
5

ค่าเป้าหมาย
-แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
-มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่
ทาได้ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ
เทคนิค
มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการ
บรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่
-กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชือ่ มโยง
สอดคล้องกันและมีการบูรณการกันในแต่
ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
-มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการ
ที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนงาน
โครงการ

6
3
3

รายละเอียดหลักเกณฑ์
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม

4

12

6

6

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
13

107
-มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯก่อนบรรจุไว้
ในแผน
-ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/
กิจกรรม
-การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
โครงการสอดคล้องและตอบสนองกล
ยุทธ์อย่างชัดเจนและนาไปสู่ผลสาเร็จ
ของเป้าประสงค์
-โครงการฯมีสาระสอดคล้องและ
ตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนาไปสู่
ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
-มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 4 ปี (ในภาพรวมของแผน)
รวมคะแนน

8
3
2
5
3
2
100

หมายเหตุ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ ผู้ที่เกีย่ วข้อง

