
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   กองวิชาการและแผนงาน     แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ค าน า 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  มาตรา  50 (9)  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวด  2  
มาตรา  16 (1)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา ชุมหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
 
  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564 ) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและ
สามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหาร
หวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาล เมืองเมืองพล   จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบาล
เมืองเมืองพล   ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงต่อไป 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเทศบาลเมืองเมืองพล  

        ตุลาคม  2559   
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สารบัญ 

เรื่อง                  หน้า  
 
  ส่วนที่ 1    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน              1 
 1. ด้านกายภาพ                1   
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง                2 
 3. ประชากร                  3 
 4. สภาพทางสังคม                6 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน                10 
 6. ระบบเศรษฐกิจ                13 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)            14 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม               15  
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ                15  
 10. อ่ืนๆ - ถนนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ              16  
     -  ไฟสัญญาณจราจร                      30  
         - ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น             32 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)           35 
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ        35  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   
 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560           40   
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข            41 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              44 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค            44   
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            77 
  3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น             83   
  
ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ            100 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน            100 
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น            101 
 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล             214 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์           214 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ           218 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม           223 
       4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต         228 
 
ภาคผนวก   
 



 
 

 
 

     ส่วนที่  1 
   สภาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)      1 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                         กองวิชาการและแผนงาน                 เทศบาลเมืองเมืองพล  
 

ส่วนที่ 1 
 
 
 

 

 1. ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
         1.1 ที่ตั้ง 
  เทศบาลเมืองเมืองพล  ตั้งอยู่ตําบลเมืองพล   อําเภอพล   จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นที่ท้ังหมด     
3  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้   ระยะทางประมาณ  74  กิโลเมตร  อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  378  กิโลเมตร  

ทิศเหนือ จรดเขตตําบลโจดหนองแก  
ทิศใต้  จรดอ่างเก็บน้ําบึงละเลิงหวาย  เขตตําบลโนนข่า  
ทิศตะวันออก จรดเขตตําบลเมืองพล  
ทิศตะวันตก จรดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพ – หนองคาย  

      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลเมืองเมืองพล โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบสูงพ้ืนที่ส่วนใหญ่

เป็นเนินลาด ลักษณะลูกคลื่นและที่ราบสูงบางส่วนสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายน้้าซึมผ่านได้รวดเร็วและน้้า
ใต้ดินมีความเค็มสูงและขาดแคลนแหล่งน้้าอุปโภค-บริโภค แหล่งน้้าที่ส้าคัญของเทศบาลเมืองเมืองพลคืออ่าง
เก็บน้้าละเลิงหวาย 
      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  เทศบาลเมืองเมืองพล ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงแอ่งโคราช ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะแบบทุ่ง
หญ้าเมืองร้อน กล่าวคือ ช่วงฤดูแล้งมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน  มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน    อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
  ฤดูฝน      อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  
  ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์  

      1.4 ลักษณะของดิน  

  อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  โดยสภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินลาดลักษณะ
ลูกคลื่นและที่ราบลุ่มบางส่วน ดินมีลักษณะเป็นดินทราย น้ําซึมผ่านได้รวดเร็ว  ดินไม่อุ้มน้ําไม่เก็บน้ํา น้ําระเหย
ง่าย  ฤดูแล้งดินชั้นบนมีสภาพแข็งมาก และเป็นดินเหนียวที่มีความลึกประมาณ 100 ซม. สภาพดินดังกล่าวไม่
เหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชที่จะปลูกได้เป็นไม้โตเร็วที่ทนแล้งได้  

     1.5  ลักษณะของแหล่งน้ํา 

  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ไม่มีแม่น้ําไหลผ่าน  มีลําห้วย
ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอําเภอพล  เวลาฝนตกน้ําจะไหลไปรวมที่อ่างเก็บน้ําบึงละเลิงหวาย   ซึ่งสภาพ
ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน   ไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ได้ตลอดปี  และขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคในหน้าแล้ง 
และน้ําใต้ดินมีความเค็มสูง  

     1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  

        ลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาติมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและป่าโปร่งผลิใบ 

สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาลเมืองเมืองพล 
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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1  เขตการปกครอง 
  ปัจจุบันเทศบาลเมืองเมืองพล  ได้แบ่งเขตชุมชนเป็น 14 ชุมชน คือชุมชนหนองแวง 1,  
ชุมชนหนองแวง 2, ชุมชนหนองแวง 3, ชุมชนหนองแวง 4,  ชุมชนเมืองใหม่, ชุมชนเมืองพล, ชุมชนเมืองเก่า, 
ชุมชนตลาดเก่า, ชุมชนทุ่งรวงทอง, ชุมชนพลประชานุกูล, ชุมชนพลประชาพัฒนา, ชุมชนพลประชากลางเมือง, 
ชุมชนศรีเมือง  และชุมชน บ.ข.ส. มิ่งเมือง   
 จํานวนครัวเรือนทั้งหมด  รวมทั้งสิ้น 5,172 ครัวเรือน 

จํานวนประชากร (ณ  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559) แยกรายละเอียด ดังนี้ 
ลําดับ

ที่ ชื่อชุมชน 
จํานวนประชากร 

หมายเหตุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

หนองแวง 1 
หนองแวง  2 
หนองแวง  3 
หนองแวง  4 
เมืองใหม่ 
เมืองพล 
เมืองเก่า 
ตลาดเก่า 
ทุ่งรวงทอง 
พลประชานุกูล 
พลประชาพัฒนา 
พลประชากลางเมือง 
ศรีเมือง 
บ.ข.ส. มิ่งเมือง 
ไม่กําหนดชุมชน 
 

337 
360 
405 
337 
332 
371 
366 
639 
507 
171 
515 
311 
358 
477 

          1 

352 
372 
434 
370 
338 
388 
391 
697 
551 
184 
543 
364 
395 
512 

          0 

689 
732 
839 
707 
670 
759 
757 

     1,336 
     1,058 

355 
     1,058 

675 
753 
989 
    1 

    
      

 

        รวม    5,487     5,891    11,378    

 
ที่มา  :   งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล    
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รายช่ือประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
ที ่ ชื่อ – สกุล ชุมชน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

นางสมร          พรหมภักดี 
นายชัยวัฒน์     ศรีวิชา 
นายโสภณ       หนองแบก 
น.ส.ขวัญทอง    พิมพ์วงศ์ 
นายอภิชาต      ประดับคํา 
นายชนะ          ถิ่นทัพไทย 
ด.ต.มานพ        พิมพ์วงศ์ 
นายทรงทรัพย์   เลิศพลสถิต 
ร.ต.ท.ประเสริฐ  เชิญกลาง 
นางนันทพร      วงษ์จารย์ 
นายกิตติวัฒน์    พลหล้า 
นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์ 
นายลิขิต          ยอดสง่า 
ร.ต.ต.อุทิศ        ภูตะอินทร์ 

หนองแวง 1 
หนองแวง  2 
หนองแวง  3 
หนองแวง  4 
เมืองใหม่ 
เมืองเก่า 
เมืองพล 
ตลาดเก่า 
ทุ่งรวงทอง 
พลประชานุกูล 
พลประชาพัฒนา 
พลประชากลางเมือง 
ศรีเมือง 
บ.ข.ส.มิ่งเมือง 

109/12 ถ.พานิชย์เจริญ 
97 ถนนพิศาล 
50/4 ถนนพิศาล 
104 ถนนรามราช 
88/14 ถนนเสริมสวาสดิ์ 
95 ถนนเจริญสุข 
36 ถนนพลรัตน์ 
28/6 ถนนพลรัตน์ 
2/22 ถนนศุภสิทธิ์อุทิศ 
232/25 ถนนเมืองพล 
312/18 ถนนเสริมสวาสด์ิ 
83-85 ถนนพลรัตน์ 
26-13 ถนนรามราช 
62/28 ถนนรามราช 

086-2429772 
092-2920898 
087-2301916 
099-0277496 
089-7093837 
089-4195519 
089-9439733 
085-2771498 
089-6182340 
087-6396648 
089-9412863 
043-415551 
081-0564106 
080-4176887 

 
รายชื่อประธานสตรีอาสาพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
ที ่ ชื่อ – สกุล ชุมชน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

นางทองสุข         แก้วรักษา 
นางปาริชาติ       แสงสุระ 
นางบังอร          มโนกัลยา 
นางสาวสุกัญญา  กระโจมทอง 
นางพรสวรรค์      ดาโสม 
นางวิไลวรรณ     นามตะ 
นางจิตใส          คิ้วไธสง 
นางศุภลักษณ์    พันแน่น 
นางดวงจันทร์    สละ 
นางรําไพ         ศิริจรรยาวัฒน์ 
นางสาวจินตนา  ยนจอหอ 
นางศิริวรรณ     พงศ์นพรัตน์ 
นางรินดา         ต่อวาศ 
นางสมพร         แซ่ก๊วย 

หนองแวง 1 
หนองแวง  2 
หนองแวง  3 
หนองแวง  4 
เมืองใหม่ 
เมืองเก่า 
เมืองพล 
ตลาดเก่า 
ทุ่งรวงทอง 
พลประชานุกูล 
พลประชาพัฒนา 
พลประชากลางเมือง 
ศรีเมือง 
บ.ข.ส.มิ่งเมือง 

  77/4 ถนนพิศาล 
119/1 ถนนพิศาล 
  67/8 ถนนพิศาล 
 3/4-5 ถนนมิตรภาพ 
  2/54 ถนนมิตรภาพ 
 69/2 ถนนเจริญสุข 
38/10 ถนนพลรัตน์ 
201/3 ถนนเมืองพล 
  2/14 ถนนศุภสิทธิ์อุทิศ 
34/54 ถนนเสริมสวาสดิ์ 
   312 ถนนเสริมสวาสดิ์ 
   141 ถนนพลรัตน์ 
  17/7 ถนนรามราช 
69/18-21 ถนนรามราช 

080-0356095 
081-2961762 
084-7909369 
088-3280548 
089-2783540 
093-5272841 
098-5976388 
086-2184988 
084-0328974 
086-2406046 
087-2302256 
086-8581568 
089-7139269 
093-5738862 

ที่มา  :   กองสวัสดิการสังคม    
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2.2  การเลือกตั้ง 
  ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 
เขตเลือกตั้ง 17 หน่วยเลือกตั้ง   
  แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้ง 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร ในเขตเทศบาล  ณ  เดือน ตุลาคม  2559  

ปี พ.ศ. ประชากร 
ทั้งหมด(คน) 

เกิด 
(คน) 

ตาย 
(คน) 

ย้ายเข้า 
(คน) 

ย้ายออก 
(คน) 

จํานวน 
ครัวเรือน 

หมายเหต ุ

2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

12,085 
11,953 
11,643 
11,593 
11,378 

1,210 
1,212 
1,292 
1,245 
1,170 

102 
111 
93 

102 
98 

459 
425 
458 
455 
538 

1,443 
1,285 
1,849 
1,823 
1,812 

4,850 
4,942 
5,470 
5,134 
5,172 

 

 

 3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร จําแนกตามอายุ ตามกลุ่มช่วงอายุ 
กลุ่มอายุ (ปี) จ้านวน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
0-4 296 273 569  
5-9 337 294 631  

10-14 314 284 598  
15-19 379 365 744  
20-24 360 403 763  
25-29 393 375 768  
30-34 402 415 817  
35-39 427 413 840  
40-44 464 474 938  
45-49 470 480 950  
50-54 398 494 892  
55-59 358 432 790  
60-64 298 396 694  
65-69 235 283 518  
70-79 239 349 445  
80-89 83 126 209  
90-99 21 19 40  

100 ปีขึ้นไป 1 1 2  

รวม 5,475 5,876 11,351  
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                    โครงสร้างประชากรในเขตเทศบาล  แยกตามอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 
                           (ตรวจสอบแยกในรายละเอียด  ณ  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 
   
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   
 
ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร  ส้านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองเมืองพล 

 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 เทศบาลเมืองเมืองพล  มีโรงเรียนในสังกัด  3  โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล  โรงเรียน
เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์  โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล 

ตาราง จํานวนห้องเรียน ครู นักเรียน  
 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล    

ปี พ.ศ. ห้องเรียน (ห้อง) ครู (คน) นักเรียน (คน) หมายเหตุ 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

50 
50 
47 
46 
44 

73 
86 
72 
70 
69 

1,650 
1,581 
1,429 
1,339 
1,256 

 
 
 
 
 

จ ำนวน ( คน )  

      ชำย  
239 
 

213 
235 
  

358 
    398 

  470 
  464 
   427 

  402  

   393 
      360 

  379 
         314 

  337 
  296 

  
จ ำนวน ( คน )  

             หญิง  
349 
  

 283 
  396 

         432 
    494 

   480 
     474 

   413 
415 
  

     403 
   365                                                              

   284  

273 
 
  

294 

   375 
 
  

126 
  

19 
  

0         100 200 300 400 500 600 
  100         200         300          400        500        600 
 

  

298 
  

83 
  

 1 
  

1 
  

100ปีขึ้นไป  
90-99 
80- 89 
70 – 79 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
45 – 49 
40 – 44 
35 – 39 
30 – 34 
25 – 29 
20 – 24 
15 – 19 
10 – 14 
5 – 9 
0 – 4  

600        500        400        300         200         100          0 
 

  

21 
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 โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์     

ปี พ.ศ. ห้องเรียน (ห้อง) ครู (คน) นักเรียน (คน) หมายเหตุ 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

13 
13 
13 
13 
13 

26 
22 
24 
24 
22 

350 
337 
306 
305 
274 

 
 
 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์   

ปี พ.ศ. ห้องเรียน (ห้อง) ครู (คน) นักเรียน (คน) หมายเหตุ 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

28 
28 
27 
26 
26 

33 
43 
40 
40 
39 

883 
322 
815 
806 
794 

 
 
 
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองพล 
 

ปี พ.ศ. 
 
นักเรียน/

คน 

ครู (คน)  
หมายเหตุ ปริญญาตรี ปวท./ปวส. ม.6 หรือ

เทียบเท่า 
2556 
2557 
2558 
2559 

100 
98 
91 
96 

6 
6 
6 
6 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 

 

 
ตาราง  จํานวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จําแนกตามระดับการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2559 

 
โรงเรียน 

ห้องเรียน/นักเรียน รวม
จํานวน
นักเรียน 

ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ห้อง 
เรียน 

ชาย หญิง ห้อง 
เรียน 

ชาย หญิง ห้อง 
เรียน 

ชาย หญิง 

รร.เทศบาลพลประชานุกูล 5 69 69 27 385 385 12 177 171 1,256 
รร.เทศบาลหนองแวงฯ 3 34 30 6 67 71 3 44 28 274 
รร.เทศบาลศรีเมืองพลฯ 5 70 54 15 255 211 6 125 79 794 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 4 48 48 - - - - - - 96 
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ตาราง ข้อมูลครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจําปีการศึกษา 2559 

โรงเรียน พนักงานครู ลูกจ้างประจํา พ.จ้างตามภารกิจ พ.จ้างทั่วไป 
คนงาน

จ้างเหมา 
ป.โท ป.ตรี อื่นๆ ป.โท ป.ตรี อื่นๆ ป.โท ป.ตรี อื่นๆ ป.โท ป.ตรี อื่นๆ ป.ตรี อื่นๆ 

รร.เทศบาลพล
ประชานุกูล 

14 55 - - - 2 - 3 - - - - - 5 

รร.เทศบาลหนอง
แวงประชาอุปถัมภ ์

13 9 - - - 1 1 1 - - - 1 - 3 

รร.เทศบาลศรี
เมืองพลประชานุ
เคราะห์ 

7 32 - - - 2 1 2 - - - 1 - 4 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลฯ 

1 1 - - - - - 3 - - 1 3 - 2 

 
ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเมืองพล 
 
  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  จํานวน  7  โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  
1. โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล 
2. โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 
3. โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 

โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ 
4. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 
5. โรงเรียนกระแสพัฒนา 
6. โรงเรียนซู่เอ็ง 
7. โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 

4.2 สาธารณสุข 
 1. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่  1  แห่ง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข            1  แห่ง 
 3. คลินิกเอกชน                    9  แห่ง  
 4. ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 1  แห่ง  

ตาราง  แสดงสถิติการให้บริการ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเมืองพล 
ปี พ.ศ. จํานวนเตียง จํานวนคนไข้ (ครั้ง) 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

- 
- 
- 
- 
- 

12,402 
13,278 
6,124 
4,919 
4,513 
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ตาราง  แสดงจํานวนเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเมืองพล 
ตําแหน่ง จํานวน 

นายแพทย์ 
ทันตแพทย ์
เภสัชกร 
พยาบาลเทคนิค 
พยาบาลวิชาชีพ 
ผู้ช่วยพยาบาล (เจ้าหน้าที่พยาบาล) 
พนักงานจ้าง 

- 
- 
- 
- 
1 
1 
2 

                   รวม 4 
การบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเมืองพล ดังนี้ 

1. ให้บริการรักษาพยาบาลปฐมภูมิในและนอกศูนย์บริการให้แก่ประชาชนทั่วไป 
2. รักษาและติดตามการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
3. จ่ายเวชภัณฑ์ 
4. เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

งานสาธารณสุขมูลฐาน 
 - ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล มี อสม. จํานวนทั้งสิ้น 120 คน  
 - รายชื่อประธาน อสม. ชุมชนต่างๆ ดังนี้ 

ที ่ ชุมชน ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

หนองแวง 1 
หนองแวง 2 
หนองแวง 3 
หนองแวง 4 
เมืองพล 
เมืองเก่า 
เมืองใหม่ 
ตลาดเก่า 
ทุ่งรวงทอง 
พลประชานุกูล 
พลประชาพัฒนา 
พลประชากลางเมือง 
บ.ข.ส.มิ่งเมือง 
ศรีเมือง 
 

นางจีราพร     ถิ่นทัพไทย 
นางพิสมัย      ยอดเพชร 
นางสุกัญญา    แสนคําจันทร์ 
นางประยูร     กระโจมทอง 
นางประไพ     ประถังธานี 
นางสุนันทา     ศรีบัณฑิต 
นางอรทัย       สมบัติมาก 
นางจันทร์เทศ  บุญญพัฒนากูล 
นางสาวนารี    สุรินทร ์
นางสาววิภาดา สวัสดิ์ชัย 
นางอ่อนสี       แสงตาว 
นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์ 
นางอัจฉรา      อาทิตย์เที่ยง 
นางอังคณา     ดาโสม 
 

95 ถนนเจริญสุข อ.พล ขก. 
97/3 ถนนพิศาล อ.พล ขก. 
49/3 ถนนพิศาล อ.พล ขก 
3/4-5 ถนนมิตรภาพ อ.พล ขก. 
42 ถนนเจริญสุข อ.พล ขก 
69/3 ถนนเจริญสุข อ.พล ขก. 
2/58 ถนนมิตรภาพ อ.พล ขก 
215/3 ถนนเมืองพล อ.พล ขก 
68/1 ถนนพลรัตน์ อ.พล ขก 
36/1 ถ.พานิชย์เจริญ อ.พล ขก 
73/29 ถนนรามราช อ.พล ขก  
83-85  ถ.พลรัตน์ อ.พล ขก 
42/1  ถ.รามราช อ.พล ขก 
11/2 ถนนรามราช อ.พล ขก 

089-4195519 
085-7553123 
087-8538551 
085-6073551 
087-8642535 
087-4571479 
087-2360273 
083-3506135 
087-9478601 
089-2760051 
081-0613253 
043-415551 
088-7392724 
080-1893542 
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 4.3 อาชญากรรม  
ตาราง ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  

ช่ือคดี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

1.ทําร้ายร่างกาย 8 8 1 1 3 2 3 1 3 2 1 
2.ลักทรัพย์ 11 7 1 3 11 3 8 3 6 6 4 
3.วิ่งราวทรัพย์ - - - - 2 - - 1 - - - 
4.ชิงทรัพย์ - - - - 1 - - - - - - 
5.ปล้นทรัพย์ - - - - - - - - - - - 
6.วางเพลิง  - - - - 1 - - - - - 
7.อุบัติเหต ุ  12 - 5 7 9 7 10 18 3 3 
8.ชุลมุนต่อสู ้  - - 1 - - - - - - - 
9.จัดหางานให้คนงานไป

ทํางานต่างประเทศ 
- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

3 
 

10.พ.ร.บ.เช็ค - - - 1 5 7 6 - 4 1 1 

ฯลฯ - - - - - - - - - - - 
 

4.4 ยาเสพติด 

ช่ือคดี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

 
- ยาเสพติด 

 
- 

 
4 

 
1 

 
3 
 

 
20 
 

 
44 
 

 
265 

 

 
141 

 

 
84 
 

 
40 
 

 
35 

 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลเมืองเมืองพล ดูแลรับผิดชอบ  ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จํานวน   1,592 คน 
ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ จํานวน  233 คน และผู้ป่วยโรคเอดส์  ที่ได้รับเบี้ย จํานวน  11 คน  
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ปัจจุบันมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าสู่อ้าเภอพล โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟ สามารถติดต่อกับเภอ
และจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

ทางรถยนต์ 
(1) โครงข่ายถนนเชื่อมโยงแนวเหนือ-ใต้ 
 ด้านทิศเหนือ 
ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) จากอําเภอพล จังหวัดขอนแก่น–จังหวัดอุดรธานี–จังหวัด

หนองคาย   
 ด้านทิศใต้  
ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากอําเภอพล จังหวัดขอนแก่น –จังหวัดนครราชสีมา -จังหวัด

สระบุรี เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) เข้ากรุงเทพมหานคร 
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(2) โครงข่ายเชื่อมโยงแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก 
 ด้านทิศตะวันออก   
ทางหลวงหมายเลข 2440 เริ่มต้นจากจุดตัดถนนมิตรภาพ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น –อําเภอหนอง

สองห้อง จังหวัดขอนแก่น –อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ด้านทิศตะวันตก 
ทางหลวงหมายเลข 2065 เริ่มต้นจากจุดตัดถนนมิตรภาพ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น – อําเภอคอน

สวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
ทางหลวงหมายเลข 2233 เริ่มต้นจากสี่แยกริมทางรถไฟ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น –บ้านท่านาง

แนว อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล ตั้งอยู่ที่ถนนพานิชย์เจริญ  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  

บนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา   
   - มีจํานวนรถที่เข้าสถานีขนส่ง 267 เที่ยว/วัน หรือจํานวนทั้งสิ้น 97,455 คัน  
   - จํานวนผู้โดยสารเข้าใช้บริการรวมตลอดท้ังปี 883,300 คน โดยเฉลี่ยประมาณ 2,420 คน/วัน 

หมวด เส้นทาง จํานวนเที่ยว จํานวนรถ 
1. รถหมวด 2 
2. รถหมวด 3 
3. รถหมวด 4 
4. รถขนาดเล็ก 

30 เส้นทาง 
            2 เส้นทาง 

 11 เส้นทาง 
 2 เส้นทาง 

182 เที่ยว 
  58 เที่ยว 
  22 เที่ยว 
   5 เที่ยว 

115 คัน 
 58 คัน 
 22 คัน 
   5 คัน 

                     รถหมวด 2  หมายถึง กรุงเทพ-ต่างจังหวัด 
  รถหมวด 3  หมายถึง จังหวัด-จังหวัด 
  รถหมวด 4  หมายถึง จังหวัด กับ อําเภอ หรือ อําเภอ กับ อําเภอ  
  รถขนาดเล็ก หมายถึง อําเภอ กับ หมู่บ้าน 

ที่มา : สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล  ข้อมูล ณ  เดือน ตุลาคม 2559 
 
ทางรถไฟ 
    ในพ้ืนที่อําเภอพล มีเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ-หนองคาย ตัดผ่านสถานีเมืองพล บริการขนส่งสินค้า

และโดยสาร สถานีรถไฟเมืองพล ตั้งอยู่เลขท่ี 108 ถนนเสริมสวาสดิ์ ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
   จํานวนผู้โดยสารเฉลี่ย             5,160  คน/เดือน 
   ประมาณสินค้าเฉลี่ย             10,980  ก.ก./เดือน 
   ขบวนรถสินค้า                               1 6  เที่ยว/ตัว (ไป/กลับ) 
   ขบวนรถโดยสาร                         14  เที่ยว/วัน  (ทั้งไป/และกลับ) 
   จํานวนขบวนวิ่งขึ้น-ลง ที่สถานีรถไฟเมืองพล  30  ขบวน/วัน (ทั้งไป/และกลับ) 

-รถดีเซลราง          10  ขบวน 
          -รถเร็ว                                         2  ขบวน 
 -รถด่วนพิเศษ                                 2  ขบวน 
           -รถสินค้า          1 6  ขบวน 

  ที่มา  :  สถานีรถไฟเมืองพล  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559 
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5.2 การไฟฟ้า  

 สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล ตั้งอยู่เลขท่ี 87 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น  พื้นที่รับผิดชอบ อําเภอพล อําเภอแวงน้อย อําเภอแวงใหญ่ 

1) จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ม.ค.- ส.ค.2559) รวม 42,454  ราย 
2) จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ม.ค.- ส.ค.2558) รวม      41,518  ราย 
3) จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (เพ่ิมข้ึน)  รวม           936  ราย หรือร้อยละ 2.25 % 
จําแนกตามอัตราส่วนการให้บริการ ดังนี้ 
-ทีอ่ยู่อาศัย   19.53  % 
-ธุรกิจอุตสาหกรรม  28.65 % 
-อ่ืนๆ       2.15 % 

 5.3 การประปา 
สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคเมืองพล  ตั้งอยู่เลขที่ 129/1  ถนนเจริญสุข  ต. เมืองพล  อ.พล         

จ.ขอนแก่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบ อําเภอพล อําเภอแวงน้อย  อําเภอหนองสองห้อง 
 แหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปา คือ  -แม่น้ําช ี
 แหล่งน้ําดิบสํารองมาจาก            - อ่างเก็บน้ําละเลิงหวาย  
      - หนองสองห้อง 
                                                     - สระพักน้ําดิบทุ่งน้อย 
        ผู้ใช้น้้ารวมทั้งสิ้น   จ้านวน 9,360 ราย  
 -ข้อมูลผู้ใช้น้ําอําเภอพล             จํานวน 2,771 ราย  
 -ข้อมูลผู้ใช้น้ําในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  จํานวน 4,047 ราย 
 -ข้อมูลผู้ใช้น้ําอําเภอแวงน้อย  จํานวน    595 ราย  
 -ข้อมูลผู้ใช้น้ําอําเภอหนองสองห้อง  จํานวน 1,947 ราย  
 ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้ํา และจํานวนผู้ใช้น้ําประปา ดังนี้ 

 
ปี พ.ศ. 

กําลังผลิต
(ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ํา
ผลิต 

(ลบ.ม/ปี) 

ปริมาณน้ํา
ผลิตลจ่าย 
(ลบ.ม./ปี) 

ประมาณน้ํา 
จําหน่าย 
(ลบ.ม./ปี) 

ผู้ใช้น้ํา
ทั้งหมด 
(ราย) 

ผู้ใช้น้ํา 
(อ.เภอพล) 

จํานวนผู้ใช้
น้ํา(ในเขต
เทศบาลฯ) 

 
หมายเหต ุ

2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

7,200 
7,200 
7,200 
7,189 
8,023 

2,628,000 
2,628,000 
2,628,000 
2,624,153 
2,928,746 

2,464,623 
2,539,278 
2,624,358 
2,552,952 
2,782,324 

1,720,446 
1,783,729 
1,838,077 
1,835,540 
1,895,040 

7,752 
8,052 
8,445 
9,091 
9,360 

 
 
 
 

2,771 

 
 
 
 

4,047 

 

ที่มา : สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอพล 
 5.4 โทรศัพท์ 

ศูนย์บริการลูกค้า สาขาพล  ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ตั้งอยู่เลขท่ี 331/4 ถนนเสริมสวาสดิ์ 
ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบ คือ อําเภอพล อําเภอหนองสองห้อง อําเภอ
แวงใหญ่ อําเภอแวงน้อย 
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ตาราง  จํานวนโทรศัพท์ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 

รายการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 หมาเหตุ 
โทรศัพท์ส่วนบุคคล 
โทรศัพท์ส่วนราชการ 
โทรศัพท์สาธารณะ (หยอดเหรียญ) 

2,944 
193 
36 

2,944 
193 
36 

1,500 
64 
18 

 

     
ที่มา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าพล สาขาพล  
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ที่ทําการไปรษณีย์พล  ตั้งอยู่เลขท่ี 335 ถนนเสริมสวาสดิ์  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   
การบริการไปรษณีย์ คือ บริการขนส่งข่าวสารและสิ่งของต่างๆ ทางไปรษณีย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ 
 -บริการไปรษณีย์  
 -บริการด้านการเงิน  
 -บริการโทรคมนาคม  
   การบริการต่าง ๆ ที่ไปรษณีย์เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ใช้  ได้แก่ 

 บริการรับส่งไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร จดหมายอากาศ สิ่งตีพิมพ์ พัสดุ
ไปรษณีย์ เป็นต้น ซึ่งแยกบริการไว้หลายระดับ และคิดค่าบริการแตกต่างกัน เช่น 

o ไปรษณีย์ธรรมดา 
o ไปรษณีย์ด่วน ถึงที่หมายเร็วขึ้น 
o ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Express Mail Service, EMS) ถึงท่ีหมายเร็วและมีการบันทึกขั้นตอน

ต่าง ๆ จากต้นทางจนถึงผู้รับ ป้องกันไปรษณียภัณฑ์สูญหาย 
o ไปรษณีย์ลงทะเบียน (registered mail) มีการบันทึกป้องกันไปรษณียภัณฑ์สูญหาย 
o ไปรษณีย์รับประกัน มีการรับประกันและจ่ายเงินชดเชยกรณีท่ีไปรษณียภัณฑ์สูญหาย 
o ไปรษณีย์ตอบรับ เมื่อจดหมายถึงผู้รับ ไปรษณีย์ปลายทางจะส่งใบเซ็นรับย้อนกลับไปยังผู้ส่ง 
o พัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง 

 บริการด้านการเงิน ได้แก่ การส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
 บริการโทรเลข สําหรับประเทศไทย ปัจจุบันรับผิดชอบโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด หลังจาก

การแปรรูปการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
นอกเหนือจากนี้ บริการอื่น ๆ ที่อาจมี เช่น 

 บริการให้เช่า ตู้ ปณ. 
 บริการโทรศัพท์ทางไกล อินเทอร์เน็ต 
 บริการรับชําระเงิน 
 จําหน่ายแสตมป์ เครื่องเขียนของการไปรษณีย์ และสิ่งสะสมอื่น ๆ 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
  ครัวเรือนที่ทําเกษตรปลูกผัดปลอดสาร รับประทานและแจกจ่ายในชุมชน คือ ชุมชนตลาดเก่า  
และชุมชนพลประชากลางเมือง ทําเกษตรผสมผสาน ผักสวนครัวรั้วกินได้ จํานวน 1 ครัวเรือน 
   
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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 6.2 การประมง 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับราชการ จึงมี
เพียงส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพด้านการประมง บึงละเลิงหวายเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่ทําให้วิถีชีวิตของ
ประชาชนหลายครอบครัวมีรายได้จากการจับปลา  
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ประชาชนเลี้ยงโค จํานวน    10 ครัวเรือน  
 6.4 การบริการ 
  ธุรกิจการบริการประเภทจําหน่ายของฝาก ของที่ระลึก บริเวณริมถนนมิตรภาพ จํานวน 20 
กว่าร้านค้า ปั้มน้ํามัน จํานวน 4 แห่ง  
 6.5 การท่องเที่ยว  
  เมืองพลเป็นเมืองทางผ่านทางหลวงหมายเลข 2 คือถนนมิตรภาพ เหมาะสมสําหรับการค้า
ขาย ของฝากของที่ระลึก แต่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเขตเทศบาล  
 6.6 อุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเฉพาะโรงสีข้าวขนาดใหญ่ 
จํานวน 1  แห่ง  
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม เป็นตัวแทนธุรกิจ การค้าปลีก/ส่งเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือร้านขายอาหาร และที่น้อยที่สุดคืออาชีพกสิกรรม  

  6.7.1 สถานประกอบการด้านพณิชยกรรม  
 - สถานีบริการน้ํามัน จํานวน  4 แห่ง  
 - ตลาดสดเทศบาล  จํานวน  2  แห่ง  

  - ร้านค้า ดําเนินกิจการและบริการในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ส่วนใหญ่เป็นกิจการ
ที่จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น ร้าขายอาหารและเครื่องดื่ม ขายของ
ชํา ขายของเบ็ดเตล็ด ขายสินค้าสําเร็จรูป ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้ายขายรถจักรยานยนต์และอะไหล่ 
เป็นต้น 

 6.7.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย์  
      - โรงฆ่าสัตว์  จํานวน  1  แห่ง  
      - สถานธนานุบาล จํานวน  1  แห่ง  
       - สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จํานวน  1  แห่ง  

 6.7. 3 สถานประกอบการด้านบริการ  
      - โรงแรม  จํานวน   3    แห่ง  
        - ธนาคาร  จํานวน   8   แห่ง  

  6.8 แรงงาน  
     - จํานวนแรงงาน   7,502 คน 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  
  ชุมชนในเขตเทศบาลมีทั้งหมด  14 ชุมชน  
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  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเมือง จึงมีการทําการเกษตรน้อย  ทํานา  จํานวน 8 ไร่ และทําไร่นาสวน
ผสม จํานวน 1 ไร่  
  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร  
  แหล่งน้ําขนาดใหญ่ จํานวน 1 แห่ง คือบึงละเลิงหลาย มีพื้นที่ จํานวน 1,440  ไร่  ซึ่งอยูใน
เขตพ้ืนที่ ตําบลโนนข่า  
  7.4 ข้อมูลแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  แหล่งน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค มีจํานวน 2 แหล่ง  คือ บึงละเลิงหลาย และบึงเก็บน้ําทุ่ง
น้อย  ทําระบบประปาหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนในเขตชุมชนเมือง 

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนา
คริสต์ 

           ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  มีวัดจ้านวน  4  วัด 
- วัดมิ่งเมืองพลาราม 
- วัดศรีเมืองพล 
- วัดสระจันทราวาส 
- วัดจันทรัตนาราม (วัดหนองแวง) 

     8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี/ ประเพณีท้องถิ่นท่ีสําคัญ 
ก. งานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม 
ข. งานประเพณีสงกรานต์  เดือน  เมษายน 
ค. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เดือน  กรกฎาคม 
ง. งานประเพณีลอยกระทง เดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภาษาถ่ินที่ใช้ คือภาษาไทน้อย(ภาษาอีสาน)  เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดทําโครงการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นและอีก 3 อปท. คือ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองชุมแพ  และโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล  ได้นําหลักสูตร  การเรียนการสอน
ภาษาอีสาน(ไทน้อย) มาสอนสําหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.4-6และม.1-3 เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ สามารถฟัง พูด
อ่าน เขียนและเทียบคําศัพท์ไทย-อักษรไทน้อย ตลอดจนการอ่านนิทาน ผญา ภาษิต  การเขียนนิทานก้อม 
เรื่องสั้น และเขียนคําศัพท์ด้วยภาษาไทน้อยในชีวิตประจําวันได้ 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอําเภอพล คือ หม่ํา  ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เหมาะสําหรับเป็น

ของฝากและรับประทานในครัวเรือน ซึ่งมีร้านจําหน่ายบริเวณถนนมิตรภาพ  จํานวน มากกว่า 20 ร้าน และ
ร้านที่ได้รับมาตรฐานมีเพียง 2 ร้านเท่านั้น ร้านอื่นๆอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

                9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 สระน้ําในความรับผิดชองของเทศบาล มีจํานวน 5 แห่ง คือ บึงละเลิงหวาย สระเจ้าพอผาแดง  

สวนสระจันทร์ สวนสระแก  สระน้ําวัดสระจันทร์  และสระน้ําวัดหนองแวง  
 



แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)      16 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                         กองวิชาการและแผนงาน                 เทศบาลเมืองเมืองพล  
 

    10. อ่ืน ๆ   
จํานวนถนนภายในเขตเทศบาลทั้งหมด 156 สาย 163 เส้นทาง ความยาวทั้งสิ้น 40.5965 กิโลเมตร แยกเป็น 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  79 สาย  ความยาวรวม 17.313   กิโลเมตร 
-  ถนนแอสฟัลท์ติก   จํานวน  45 สาย  ความยาวรวม  18.151   กิโลเมตร 
-  ถนนดิน    จํานวน  19 สาย  ความยาวรวม    1.9365 กิโลเมตร 
-  ถนนลูกรัง    จํานวน   12 สาย  ความยาวรวม   3.09     กิโลเมตร 
-  ถนนหินคลุก    จํานวน    1 สาย  ความยาวรวม    0.106    กิโลเมตร  

ตาราง  เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
      

ชื่อถนน 
 

ประเภทถนน ขนาด ระยะทาง หมายเหตุ 
  

 
(กว้าง/เมตร) (เมตร) 

 ถนนรามราช แอสฟัลต์ติก 11.00 2,092   
 - ซอยรามราช 1 แอสฟัลต์ติก 5.00 300 

  - ซอยรามราช 2 แอสฟัลต์ติก 5.00 348   
 - ซอยรามราช 3 คสล. 9.50 65  
 - ซอยรามราช 4 คสล. 6.50 66   
 - ซอยศรีเมือง 1 คสล. 5.00 60   
 - ซอยศรีเมือง 2 คสล. 3.00 189   
 - ซอยศรีเมือง 3 คสล. 4.70 181   
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (เชื่อมซอย คสล. 3.00 59   
รามราช 1 กับ ซอยศรีเมือง 3)       
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (ตรงเสา D-TAC คสล. 3.30 122   
หลัง ร.ร.กระแสพัฒนา)   

 
    

ถนนเลียบทางรถไฟ แอสฟัลต์ติก 5.80 343   
ถนนนิวัตรสมบูรณ์เวช คสล. 6.00 212   
ถนนสมานมิตร แอสฟัลต์ติก 9.00 286   
 - ซอยสมานมิตร 1 แอสฟัลต์ติก 4.00 94   
 - ซอยสมานมิตร 2 แอสฟัลต์ติก 4.40 128   
ถนนเฉลิมพล แอสฟัลต์ติก 10.30 171   
ถนนพงศ์นพรัตน์ คสล. 12.00 212   
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (เชื่อมถนน คสล. 700 130   
พงศ์นพรัตน์-ถนนเพลินจิตต์)   

 
    

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (ทางเข้า ร.ร. คสล. 4.00 94   
ไพศาลวิทย์ด้านทิศตะวันออก)         
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (ฝั่งทิศตะวัน ดิน 2.00 53.5 

 ออกถนนรามราช)       
 ถนนเสริมสวาสดิ์ แอสฟัลต์ติก 11.00 1,981 
  - ซอยเสริมสวาสดิ์ 1 คสล. 7.20 256 
  - ซอยเสริมสวาสดิ์ 2 คสล. 3.00 100 
  - ซอยเสริมสวาสดิ์ 3 คสล. 3.00 254 
  - ซอยเสริมสวาสดิ์ 4 คสล. 2.20 147 
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ชื่อถนน 
 

ประเภทถนน ขนาด ระยะทาง หมายเหตุ 
    (กว้าง/เมตร) (เมตร) 

       - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน แอสฟัลต์ติก 6.70 38   
เฉลิมพลข้างโรงแรมฉัตรชัย)         
 - ซอยศรีประวัติ แอสฟัลต์ติก 3.50 228   
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 5.50 68   
เสริมสวาสดิ์เข้า ร.ร.ไพศาลวิทย์)         
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 4.00 80   
เสริมสวาสดิ์ข้างร้านทองแสงไทย)         
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 2.50 123   
เสริมสวาสดิ์ข้างร้านหวานตลอด)         
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 3.00 67   
เสริมสวาสดิ์เข้าบ้านยายปุ่น)         
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 3.50 82   
เสริมสวาสดิ์เข้าบ้านนายอดุลย์)         
 - ซอยระดม 1 คสล. 6.50 129   
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย ลูกรัง 4.0 30   
ระดม 1 ไปทางทิศเหนือ)         
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย ลูกรัง 4.00 65   
ระดม 1 ไปทางทิศเหนือ)         
 - ซอยระดม 2 คสล. 6.50 65   
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย หินคลุก 4.00 106   
ระดม 2 เชื่อมซอยระดม 3)        
 - ซอยระดม 3 คสล. 6.50 165   
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย ดิน 2.00 32   
ระดม 3 เชื่อมซอยระดม 4)         
 - ซอยระดม 4 คสล. 5.50 213   
ถนนพลรัตน ์ แอสฟัลต์ติก 12.00 1,640   
 - ซอยพลรัตน์ 1 แอสฟัลต์ติก 8.50 209   
 - ซอยพลรัตน์ 2 แอสฟัลต์ติก 12.00 208   
 - ซอยพลรัตน์ 3 คสล. 4.50 160   
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงต่อจาก ลูกรัง 2.00-6.00 670   
ซอยพลรัตน์ 3 จรดเขตสวนสระจันทร์)       

  - ซอยพลรัตน์ 4 คสล. 3.50 226 
  - ซอยพลรัตน์ 4/1 คสล. 2.00 130 
  - ซอยพลรัตน์ 4/2 คสล. 2.00 100 
  - ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงต่อจาก คสล. 4.00 191 
 สุดถนนพลรัตน์ไปทางทิศใต้)       
  - ซอยมหาไถ่ (แยกจากถนนพลรัตน์ด้าน คสล. 4.00 165 
 ข้างโรงเรียนทางทิศเหนือ)       
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      ชื่อถนน ประเภทถนน ขนาด ระยะทาง หมายเหตุ 
     (กว้าง/เมตร)   (เมตร) 

   - ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงหลัง คสล. 5.00 1,019   
 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา)         
  - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 4.00 139   
 พลรัตน์ช่วงตรงข้ามซอยพลรัตน ์3)         
 ถนนรวงทอง แอสฟัลต์ติก 3.50 209   
  - ซอยรวงทอง 1 แอสฟัลต์ติก 4.00 249   
  - ซอยรวงทอง 2 แอสฟัลต์ติก 5.00 230   
  - ซอยรวงทอง 3 แอสฟัลต์ติก 4.00 219   
  - ซอยรวงทอง 4 แอสฟัลต์ติก 5.00 203   
  - ซอยรวงทอง 5 แอสฟัลต์ติก 5.00 180   
  - ซอยรวงทอง 6 แอสฟัลต์ติก 4.00 127   
  - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน แอสฟัลต์ติก 4.00 92   
 พลรัตน์ช่วงข้างร้านกิตติยานยนต์)         
  - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน แอสฟัลต์ติก 10.00 91   
  พลรัตน ์ร้านเคเบิลทีวี)       

   - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย แอสฟัลต์ติก 6.50 72 
   พลรัตน์ 2 ช่วงข้างร้านนครพล)       
    - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 4.00 284 
   พลรัตน์ฝั่งทิศตะวันตกข้างห้องสมุดอําเภอ)       
   ถนนหน้าเมือง คสล. 8.00 458 
   ถนนศุภสิทธิ์อุทิศ คสล. 9.00 1,184 
    - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 2.00 70 
   ศุภสิทธิ์อุทิศด้านทิศตะวันออกเชื่อมถนน       
   พานิชย์เจริญด้านทิศเหนือ)       
    - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 5.00-6.00 147 
   ศุภสิทธิ์อุทิศด้านทิศตะวันออกเชื่อมถนน       
   พานิชย์เจริญด้านทิศใต้)       
   ถนนรวงทอง 1 คสล. 5.00 98 
   ถนนรวงทอง 2 คสล. 6.00 239 
   ถนนรวงทอง 3 คสล. 6.00 323 
   ถนนเจริญสุข       
    - ช่วงจากสามแยกถนนเสริมสวาสดิ์ถึง แอสฟัลต์ติก 7.00 524 
   สุดเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก       
    - ช่วงจากสามแยกถนนเสริมสวาสดิ์ถึง คสล. 7.60 673 
   ถนนมิตรภาพ       
    - ซอยเจริญสุข 1 คสล. 5.00 75 
    - ซอยเจริญสุข 2 คสล. 3.00-6.00 507 
    - ซอยเจริญสุข 3 คสล. 4.00 190 
    - ซอยเจริญสุข 4 คสล. 4.00 286 
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        ชื่อถนน ประเภทถนน ขนาด ระยะทาง หมายเหตุ 
 

อยู่ระหว่าง 

    (กว้าง/เมตร) (เมตร) 
 

  
  

ดําเนินการ 

 - ซอยเหรียญทอง (ช่วงแยกจากซอย ลูกรัง 3.00-4.00 149 
  เจริญสุข 4 ไปถึง สภ.พล)       
   - ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงแยกจาก ลูกรัง 5.00 255 
  ซอยเหรียญทองถึงซอยเจริญสุข 4)       
  ถนนทางเข้าบึงละเลิงหวาย คสล. 1.00 185     

 - ถนนหลังศาลเจ้าหลังใหม่ (ช่วงจากสุด คสล. 6.00 514   
 

  
  ทางเข้าบึงละเลิงหวายถึงสํานักงานประปา)         

 
  

 - ซอยเบญจานิเวศน์ 1 คสล. 6.00 257   
 

  
 - ซอยเบญจานิเวศน์ 2 คสล. 7.00 200   

 
  

 - ซอยรุ่งเรือง คสล. 7.30 102   
 

  
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 7.00 120   

 
  

เจริญสุขด้านทิศเหนือเชื่อมซอยรุ่งเรืองด้าน         
 

  
ทิศตะวันตก)         

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 7.50 180   
 

  
เจริญสุขด้านทิศเหนือเชื่อมซอยรุ่งเรืองด้าน         

 
  

ทิศตะวันออก)        
 

  
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 8.00 30   

 
  

เจริญสุขด้านทิศเหนือด้านหลังไรเลย์)         
 

  
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงแยกจาก คสล. 5.00 100   

 
  

ถนนเจริญสุขด้านทิศใต้ทางเข้าทรัพย์อนันต ์         
 

  
อพาทเม้นต์)        

 
  

 - ช่วงแยกจากถนนเจริญสุขด้านทิศใต ้ ดิน 6.00 900   
 

  
เชื่อมกับทางเข้าบึงละเลิงหวาย         

 
  

ถนนเมืองพล แอสฟัลต์ติก 8.00-10.00 1,466   
 

  
 - ซอยเมืองพล 1 (แยกจากถนนเมืองพล คสล. 5.00 323   

 
  

ช่วงหลังซอยมหาไถ่)         
 

  
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 3.00 64   

 
  

เมืองพลด้านทิศเหนือฝั่งตรงข้ามร้าน         
 

  
เมืองพลการกระจก)         

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 3.00 82   
 

  
เมืองพลด้านทิศใต้ถึงแนวเขตสวนสระจันทร์)         

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 2.50 27   
 

  
เมืองพลด้านทิศเหนือข้างร้านต้นมะขาม)         

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 5.00 237 
   เมืองพลด้านทิศใต้เชื่อมถนนรักเมืองพล)       
    - ซอยเมืองพล 3 (แยกจากถนนเมืองพล คสล. 3.00 80 
   ด้านทิศเหนือเชื่อมถนนชลธี)       
    - ซอยสามัคค(ีเชื่อมถนนเมืองพลกับถนนชลธี) คสล. 9.50 150   
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ชื่อถนน ประเภทถนน ขนาด ระยะทาง หมายเหตุ 
     (กว้าง/เมตร) (เมตร) 

    - ซอยชลธ ี คสล. 9.50 143   
 

  
ถนนรักเมืองพล แอสฟัลต์ติก 6.00 614   

 
  

ถนนสาธารณประโยชน์ (เส้นรอบชุมชน ลูกรัง 6.50 840   
 

  
หนองแวงด้านทิศตะวันออก) 

     
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนนรอบ ดิน 3.50 108   
 

  
ชุมชนหนองแวงด้านทิศเหนือเชื่อมกับถนน
ชลธี) 

     
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 2.00-4.00 120   
 

  
รอบชุมชนหนองแวงด้านทิศตะวันตกเชื่อม 

     
  

กับถนนชลธี) 
 

      
 

  
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 2.0 58   

 
  

รอบชุมชนหนองแวงด้านทิศตะวันตกเชื่อม 
     

  
กับถนนสามัคคี) 

     
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงสุดถนน ดิน 3.50 77   
 

  
สามัคคีด้านทิศตะวันออกไปทางทิศใต้) 

     
  

ถนนกสิกรรม 
   

  
 

  
 - ช่วงจากถนนศุภสิทธิ์อุทิศถึงถนนพลรัตน ์ แอสฟัลต์ติก 9.30 365   

 
  

 - ช่วงจากถนนพลรัตน์ถึงถนนเสริมสวาสดิ ์ แอสฟัลต์ติก 10.00 224   
 

  
 - ช่วงจากถนนเสริมสวาสดิ์ถึงถนนรามราช แอสฟัลต์ติก 10.50 270  

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 4.80 45   
 

  
กสิกรรมด้านทิศเหนือเชื่อมซอยรวงทอง 6) 

     
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 4.00 300   
 

  
กสิกรรมด้านทิศใต้เชื่อมกับถนนกสิกรรม) 

     
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน 
กสิกรรมด้านทิศใต้ข้างร้านมิตรมงคล) คสล. 3.00 100   

 

  
ถนนพานิชย์เจริญ       

   - ช่วงถนนมิตรภาพถึงถนนพลรัตน ์ แอสฟัลต์ติก 12.00 908 
   - ช่วงถนนพลรัตน์ถึงถนนศุภสิทธิ์อุทิศ แอสฟัลต์ติก 10.00 197 
   - ซอยขนส่ง 1 คสล. 6.00 71 
   - ซอยขนส่ง 2 แอสฟัลต์ติก 12.00 206 
   - ซอยขนส่ง 3 แอสฟัลต์ติก 11.80 213 
   - ซอยขนส่ง 4 แอสฟัลต์ติก 6.00 144 
   - ซอยขนส่ง 5 ลูกรัง 9.50 143 
   - ซอยขนส่ง 6 ลูกรัง 6.00 164 
   - ซอยขนส่ง 7 คสล. 8.00 57 
   - ซอยขนส่ง 8 คสล. 8.00 65 
   - ซอยขนส่ง 10 คสล. 8.40 138 
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ชื่อถนน ประเภทถนน ขนาด ระยะทาง หมายเหตุ 
     (กว้าง/เมตร) (เมตร) 

 

  

อยู่ระหว่าง 

          ดําเนินการ 

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย แอสฟัลต์ติก 9.70 114 
  ขนส่ง 10 เข้าสถานีขนส่งด้านทิศตะวันตก)      
   - ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงเชื่อมซอย แอสฟัลต์ติก 8.00-10.00 137 
  ขนส่ง 2 กับ ซอยขนส่ง 3)       
  ถนนรอบสถานีขนส่ง คสล. 11.00 230 
  ถนนหลังสถานีขนส่ง แอสฟัลต์ติก 8.00 337 
   - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 2.00 138 
  พานิชย์เจริญด้านทิศใต้ข้างแขวงการทางฯ)       
   - ซอยพานิชย์เจริญ (ช่วงแยกจากถนน คสล. 5.00 171 
  พานิชย์เจริญด้านทิศเหนือถึงสามแยก)       
  (ช่วงจากสามแยกถึงถนนเพลินจิตต์) แอสฟัลต์ติก 6.50 177 
   - ซอยสยามภัณฑ์ (แยกจากถนนพานิชย ์ คสล. 5.00 220 
  เจริญด้านทิศเหนือถึงสามแยกซอยพานิชย์เจริญ)       
  -ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 2.00 60 
  พานิชย์เจริญด้านทิศเหนือเข้าชุมชนหนอง 

แวง 1)     
    - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนนพานิชย์

เจริญด้านทิศใต้เชื่อมถนนไมตรี) ลูกรัง  3.00   180     
ถนนไมตรี แอสฟัลต์ติก 7.50 334     
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 2.00 95     
ไมตรีด้านทิศตะวันตกข้างบ้านนายเอิบ           
ไกรลาศ)           
 - ซอยไมตรี (แยกจากถนนไมตรีด้านทิศ คสล. 5.00 175     
ตะวันตกข้างบ้านนายอดิศร ประจิตต์)          
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 3.00 48     
ไมตรีด้านทิศตะวันออกเข้าบ้านนายสมาน           
พฤกษา)           
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 4.50 218     
ไมตรีด้านทิศตะวันออกเชื่อมถนนพลีสิทธิ์)          
ถนนสามัคคี           
 - ช่วงถนนมิตรภาพถึงถนนพลีสิทธิ ์ แอสฟัลต์ติก 6.60 586     
 - ช่วงถนนพลีสิทธิ์ถึงสุดเขต คสล. 10.00 92     
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 3.00 98     
สามัคคีด้านทิศใต้ถึงสระหนองแวง)           
 - ซอยสามัคคี 2 (แยกจากถนนสามัคค ี คสล. 2.50 155     
ด้านทิศเหนือเชื่อมซอยชลธี)         

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย ดิน 2.00 37   
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ชื่อถนน ประเภทถนน ขนาด ระยะทาง หมายเหตุ 
 

อยู่ระหว่าง 
    (กว้าง/เมตร) (เมตร)    

  
  

ดําเนินการ 

ชลธีด้านทิศตะวันออกข้างบ้านพ่อสุวรรณ       
  หลังกรมทาง)       
   - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย คสล. 2.50-3.00 109 
  สามัคคี 2 ด้านทิศตะวันออกเชื่อมซอยไมตร ี       
  ตรงข้ามบ้านนางหนูพิน แพนชัยภูมิ)       
   - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย ลูกรัง 2.00 33 
  สามัคคี 2 ด้านทิศตะวันออกซอยต้นมะขาม)       
   - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย ลูกรัง 2.00 42 
  ไมตรีด้านทิศเหนือข้างบ้านนายกําจัด กระโจม)       
   - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย ดิน 1.50 42     

ไมตรีด้านทิศเหนือข้างบ้านนางดม)         
 

  
 - ซอยชลธี (ช่วงเชื่อมถนนมิตรภาพกับ คสล. 3.00 177   

 
  

ซอยสามัคคี 2)         
 

 
 - ซอยชลธี 2 (แยกจากถนนสามัคคีด้าน แอสฟัลต์ติก 4.00 153   

 
  

ทิศใต้เชื่อมถนนชลธี)         
 

  
 - ซอยชลธี 3 คสล. 3.00 94   

 
  

 - ซอยชลธี 4 คสล. 3.00 160   
 

  
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงสุดถนน คสล. 3.00 95   

 
  

สามัคคีด้านทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือ         
 

  
ถึงวัดจันทรัตนาราม)         

 
  

ถนนชลธี คสล. 8.00 659   
 

  
ถนนพลีสิทธิ์         

 
  

(ช่วงจากถนนพานิชย์เจริญถึงถนนสามัคคี) คสล. 6.30 342   
 

  
(ช่วงจากถนนสามัคคีถึงถนนเมืองพล) แอสฟัลต์ติก 6.30 306   

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน แอสฟัลต์ติก 4.30 92   
 

  
พลีสิทธิ์ด้านทิศตะวันออกถึงวัดจันทรัตนาราม)         

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 2.50 30   
 

  
พลีสิทธิ์ด้านทิศตะวันออกข้างบ้านนายชาลี)         

 
  

จังหวะ)         
 

  
 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 4.00 20   

 
  

พลีสิทธิ์ด้านทิศตะวันตกข้าง ร.ร.หนองแวง)         
 

  
ถนนเพลินจิตต ์         

 
  

 - ช่วงจากถนนหน้าเมืองถึงถนนมิตรภาพ แอสฟัลต์ติก 12.00 875   
 

  
 - ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงสามแยกซอย คสล. 27.00 336   

 
  

พานิชย์เจริญ        
 

  
 - ซอยเพลินจิตต์ 1 แอสฟัลต์ติก 5.00 180 

  
  

 - ซอยเพลินจิตต์ 2 
 คสล. 7.00 

420 
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ชื่อถนน ประเภทถนน ขนาด ระยะทาง หมายเหตุ 
     (กว้าง/เมตร) (เมตร) 

  
อยู่ระหว่าง 

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย คสล. 4.00 97   

 

 เพลินจิตต์ 2 ด้านทิศตะวันออกข้างวัดมิ่งเมือง) 
 

      
  - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากซอย คสล. 4.00 89     

เพลินจิตต์ 2 ด้านทิศตะวันออกข้างโรงเรียน         
 

  
ศรีเมืองฯ)        

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ดิน 3.00 68   
 

  
เพลินจิตต์ด้านทิศเหนือข้างวัดมิ่งเมืองฯ)         

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน ลูกรัง 9.00-11.00 519   
 

  
เพลินจิตต์ด้านทิศใต้บริเวณหน้าวัดมิ่งเมือง)         

 
  

 - ซอยสาธารณประโยชน์ (แยกจากถนน คสล. 3.80 62   
 

  

เพลินจิตต์ด้านทิศใต้ตรงข้ามโรงพยาบาลพล)         
  
    

 

 

ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

ประเภทการใช้ที่ดิน          พ้ืนที ่
  (ตารางกิโลเมตร) 

        เนือ้ที ่
         (ไร่) 

     ร้อยละ 
    ของพ้ืนที่ 

- พ้ืนที่อยู่อาศัย 
- พื้นที่พาณิชยกรรม 
- พ้ืนที่สถาบันราชการ 
- พ้ืนที่สถาบันการศึกษา 
- พ้ืนที่สถาบันศาสนา 
- พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
- พ้ืนที่คลิงสินค้า 
- พ้ืนที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ 
- พ้ืนที่การปศุสัตว์ 
- พ้ืนที่ว่างโล่งอื่น ๆ 

0.90 
0.32 
0.20 
0.12 
0.08 
0.06 
0.31 
0.122 
0.011 
0.877 

563.04 
200.96 
122.93 
72.26 
52.56 
37.68 
194.68 
75.98 
6.46 

548.45 

30.03 
10.72 
6.56 
3.85 
2.80 
2.01 
10.38 
4.06 
0.34 
29.25 

                
    รวม 

 
3 

 
1,875 

 
100 

 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)      24 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                         กองวิชาการและแผนงาน                 เทศบาลเมืองเมืองพล  
 

ระบบระบายน้้าฝน 
           ถนน ประเภท ขนาด (เมตร) ความยาว (เมตร 

  ฝั่งซ้าย กลาง ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา 

ถนนรามราช ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.8 Ø 0.80 1,710 1,710  

ซอยรามราช 1 รางยู คสล. - รางยู คสล. 0.50 0.50 300 300 

ซอยรามราช 2 รางยู คสล. - รางยู คสล. 0.50 0.50 348 348 

ซอยรามราช 3 ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 65 5 

ซอยรามราช 4 - - - - Ø 0.80 - 66 

ถนนเสริมสวาสดิ ์ ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø0.80 1,550  1,550  

ซอยเสริมสวาสดิ์ 1 ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 256 256 

ซอยเสริมสวาสดิ์ 2 - ท่อ คสล. - Ø 0.80 - 100 - 

ซอยเสริมสวาสดิ์ 3 รางยู คสล. - รางยู คสล. 0.50  - 254 - 

ซอยเสริมสวาสดิ์ 4 รางยู คสล. - รางยู คสล. 0.50 0.50 147 147 

ถนนพลรัตน ์ ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.60-0.80 Ø 0.60-0.80 830 830 

ซอยพลรัตน์ 1 ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 212 212 

ซอยพลรัตน์ 2 ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 208 208 

ซอยพลรัตน์ 3 รางวี - รางวี Ø 0.30 Ø 0.30 160 160 

ซอยพลรัตน์ 4 ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.60 Ø 0.6 226 226 

ซอยพลรัตน์ 4/1 - ท่อ คสล. - Ø 0.80 - 130 - 

ซอยพลรัตน์ 4/2 - ท่อ คสล. - Ø 0.80 - 100 - 

ถนนพานิชย์เจริญ 
 

ท่อ คสล. 
 
 

- 
 
 

ท่อ คสล. 
 

Ø 0.80 
 
 

Ø 0.80 
 

410 
 
 

410 
 
 

ซอยพานิชย์เจริญ (ร้าน
โรส) ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 130 130 

ถนนเพลินจิตต ์ ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 470 470 

ซอยเพลินจิตต์ 1 ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 180 180 

ซอยเพลินจิตต์ 2 ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 422 422 

ถนนเมืองพล ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 1.00 Ø 1.00 960 960 

ซอยระหว่างถนนเมืองพล รางวี - รางวี Ø 0.60 Ø 0.60 237 237 

กับถนนรักเมืองพล               

ซอยเมืองพล 3 - ท่อ คสล.  Ø 0.80 - 80 - 

ถนนสมานมิตร ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 240   240 

ซอยสมานมิตร 1 ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 94 94 

ซอยสมานมิตร 2 รางยู คสล. - รางยู คสล. 0.50 0.50 129 129 

ถนนกสิกรรม ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 850 850 

ถนนกสิกรรม (ผิวจราจร) ท่อ คสล.  - ท่อ คสล. Ø 0.80  - 365  - 
ซอยสาธารณประโยชน์
เช่ือมซอยรวงทอง 6 รางวี - รางวี 0.50 0.50 90 90 
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        ถนน 
  ประเภท ขนาด (เมตร) ความยาว (เมตร 

 
ฝั่งซ้าย กลาง ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา 

ถนนเจริญสุข ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 1,975   1,975  

ซอยเจริญสุข 1 รางวี - รางวี 0.60 0.60 75 75 

ซอยเจริญสุข 2 รางยู คสล. - รางยู คสล. 0.50 0.50 507 507 

ซอยเจริญสุข 3 รางวี - รางวี 0.60 .60 19 190 

ซอยเจริญสุข 4 รางวี - รางวี 0.60 0.60 286 286 

ซอยสาธารณะ รางวี - รางวี Ø 0.60 Ø 0.60 54 54 

ซอยรุ่งเรือง รางวี - รางวี Ø 0.60 Ø 0.60 102 102 

ซอยสาธารณะ รางวี - รางวี   Ø 0.60 Ø 0.60 142 142 

ซอยเบญจา 1 รางวี - รางวี Ø 0.60 Ø 0.60 257 257 

ซอยเบญจา 2 รางวี - รางวี Ø 0.60 Ø 0.60 200 200 

ถนนสามัคคี ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 559 559 

ซอยสามัคคี 2 รางวี - รางวี Ø 0.60 Ø 0.60 155 155 

ซอยสามัคคี   ท่อ คสล. - ท่อ คสล.   Ø 0.60 Ø 0.60 150 150 

ถนนชลธ ี ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 529 529 

ซอยชลธี 1 ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 13 13 

ซอยชลธี 2 รางวี - รางวี 0.50 0.50 153 153 

ซอยชลธี 3 - 
ท่อ 

คสล. - Ø 0.80 - 94 - 

ถนนพลีสิทธิ ์ ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 290 290 
ซอยสาธารณประโยชน์
ถนน - ท่อ คสล. - Ø 0.80 - 218 - 

พลีสิทธิ์กับถนนไมตรี              

ถนนรวงทอง 1 รางยู คสล. - รางยู คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 98 98 

ถนนรวงทอง 2 รางยู คสล. - รางยู คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 239 239 

ถนนรวงทอง 3 รางยู คสล. - รางยู คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 323 323 

ซอยรวงทอง 1 รางยู คสล. - รางยู คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 249 249 

ซอยรวงทอง 2 รางยู คสล. - รางยู คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 230 230 

ซอยรวงทอง 3 รางยู คสล. - รางยู คสล. Ø 0.60 Ø0.60 219 219 

ซอยรวงทอง 4 รางยู คสล. - รางยู คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 203 203 

ซอยรวงทอง 5 รางยู คสล.  - รางยู คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 180 180 

ซอยรวงทอง 6 รางยู คสล. - รางยู คสล. Ø 0.60 Ø 0.60 127 127 

ถนนหน้าเมือง ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 260 260 

ซอยศรีเมือง รางยู   - รางยู   0.50 0.50 188 188 

ซอยศรีเมือง 3 รางยู - รางยู 0.50 0.50 181 181 
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ถนน ประเภท ขนาด (เมตร) ความยาว (เมตร 

  ฝั่งซ้าย กลาง ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา 

ถนนนิวัตรสมบูรณ์เวช ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 212 212 

ถนนไมตรี ท่อ คสล. - ท่อ คสล. Ø 0.80 Ø 0.80 334 334 

ซอยไมตรี รางวี  - รางวี 0.60 0.60 175 175 

        ที่มา : กองช่าง  เทศบาลเมืองเมืองพล 
   

 

 
น ้าเสีย 

     1)  ปริมาณน้้าเสีย    3,043  ลบ.ม/วัน 
                2)  ค่าความสกปรกของน้้าเสียในรูปของ  BOD  เฉลี่ย   98 มก./ล. 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1) ปริมาณขยะ  12  ตัน/วัน 
2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ          รวม  6  คัน   

-  รถยนต์ เก็บขยะมูลฝอย   จ้านวน  4  คัน        
-  รถยนต์เก็บขนก่ิงไม้        จ้านวน  2  คัน  

3) ขยะที่เก็บขนได้    จ้านวน  12 ตัน/วัน        
4) ขยะที่ก้าจัดได้ ทั้งหมดโดยก้าจัดขยะโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 20 ตัน/

วัน (รวมทั้งขยะ อบต.ใกล้เคียง) 
5) ที่ดินส้าหรับก้าจัดขยะมีพ้ืนที่ทั้งหมด จ้านวน 71 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกุง ต้าบลหนองแวงโสก

พระ  อ้าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง  9  กม. 
- ที่ดินส้าหรับก้าจัดขยะทั้งหมด      จ้านวน  24  ไร่  
- ที่ดินส้าหรับก้าจัดขยะท่ีใช้ไปแล้ว   จ้านวน 18  ไร่ 
- เหลือที่ดินก้าจัดขยะได้อีก จ้านวน 6 ไร่ คาดว่าสามารถก้าจัดขยะได้อีก 6 ปี (พ.ศ. 2563)   

        6)  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินส้าหรับก้าจัดขยะ ท้องถิ่นจัดซื้อเอง  แยกเป็น  
  - เมื่อ พ.ศ. 2533  พ้ืนที่  28  ไร่  -   งาน  58  ตร.ว.  ราคาจ้านวน     275,821  บาท 
  - เมื่อ พ.ศ. 2540  พ้ืนที่  43  ไร่  3  งาน  25  ตร.ว.  ราคาจ้านวน  1,499,964  บาท 
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ตาราง  แสดงการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 

          จ้านวนดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ     

สถานที่ให้บริการ ระยะทาง หลอดนีออน 
หลอดแสง

จันทร์ หลอด จ้านวน หมาย 

ไฟฟ้าสาธารณะ (ถนน, ซอย) (เมตร)         โซเดียม จุด เหตุ 
    36 w 40 w 250 w 500 w 125 w     

ถนนเจริญสุข 877 27 - - 13 - 40   

ซอยเจริญสุข 1 100 5 - - - - 5   

ซอยเจริญสุข 2 190 9 - - - - 9   

ซอยเจริญสุข 3 234 8 - - - - 8   

ซอยเจริญสุข 4 250 7 - - - - 7   

ซอยรุ่งเรือง 1-3 - 11 - - - - 11   

ซอยเบญจา 1-2 - 13 - - - - 13   

ทางเข้าบึงละเลิงหวาย 375 3 - 26 - - 29   

หมู่บ้านฉัตรเพชร - 10 - - - - 10   

ถนนเมืองพล 900 39 - - - - 39   

ซอยเมืองพล 1 - - - - - 5 5   

ซอยเมืองพล 2 - 4 - - - - 4   

ซอยหลังโรงฆ่าสัตว ์ 600 5 - - - - 5   

ซอยตรงข้ามสระผาแดง 1 - 4 - - - - 4   

ซอยตรงข้ามสระผาแดง 2 - 4 - - - - 4   

ถนนรวงทอง 1 80 3 - - - - 3   

ถนนรวงทอง 2 255 7 - - - - 7   

ถนนรวงทอง 3 230 8 - - 3 - 11   

ถนนกสิกรรม - 17 - - - - 17   

ซอยเข้าหมู่บ้านกสิกรรม - 9 - - - - 9   

ซอยภายในสํานักงานเทศบาล - 15 - - 1 24 40   

ถนนพานิชย์เจริญ 400 48 - 30 - - 78   

ซอยพานิชย์เจริญ 1 126 3 - - - - 3   

ซอยพานิชย์เจริญ 2 142 3 - - - - 3   

ซอยหลังหมวดการทางพล 123 4 - - - - 4   

ซอยภายในชุมชนทุ่งรวงทอง - 9  -  -  -  - 9   

(บ้านพักคลังอําเภอพล)                 
         รวม 4,882         275   -    56      17  29     377  
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    จ้านวนดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ     

      สถานที่ให้บริการ ระยะทาง หลอดนีออน 
หลอดแสง

จันทร์ หลอด จ้านวน หมาย 
ไฟฟ้าสาธารณะ (ถนน, ซอย) (เมตร)         โซเดียม จุด เหตุ 

    36 w 40 w 250 w 500 w 125 w     

ถนนหน้าเมือง 435 12 - -  - - 12   

ถนนเพลินจิตต ์ 716 19 - - - - 19   

ซอยเพลินจิตต์ 1 193 4 - - - - 4   

ซอยเพลินจิตต์ 2 420 8 - - - - 8   

ซอยข้างบ้านนายสวาสดิ ์ - 3 - - - - 3   

ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลพล - 4 - - - - 4   

ซอยหลังสถานีขนส่ง 460 11 - - - - 11   

ซอยสมานมิตร 258 7 -  - - - 7   

ถนนสมานมิตร 1 137 3 - - - - 3   

ถนนสมานมิตร 2 104 3 - - - - 3   

ถนนเฉลิมพล 209 10 - - 2 - 12   

ถนนพงศ์นพรัตน ์ 240 - - - 1 - 1   

ถนนศุภสิทธ์ิอุทิศ 740 28 - - - - 28   

ซอยรวงทอง 1 245 6 - - - - 6   

ซอยรวงทอง 2 266 7 - - - - 7   

ซอยรวงทอง 3 210 5 - - - - 5   

ซอยรวงทอง 4 218 6 - - - - 6   

ซอยรวงทอง 5 310 5 - - - - 5   

ซอยรวงทอง 6 160 4 - - - - 4   

ซอยรวงทอง 1 ถึงซอยรวงทอง 5 - 9 - - - - 9   

ถนนพลรัตน ์ 1,682 16 - - - - 16   

ซอยพลรัตน์ 1 - - -  - - - -   

ซอยพลรัตน์ 2 271 5 - - - - 5   

ซอยพลรัตน์ 3 220 6 - - - - 6   

ซอยพลรัตน์ 4 240 9 - - - - 9   

ซอยข้างวัดร้าง 230 3  -  -  -  - 3   

ซอยข้างศูนย์พัฒนาอาชีพชุมชน - 6  -  -  -  - 6   

เมืองเก่า                 

รวม 7,910  199   -    -  3    -    202    
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    จ้านวนดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ     

สถานที่ให้บริการ ระยะทาง หลอดนีออน 
หลอดแสง

จันทร์ หลอด จ้านวน หมาย 

ไฟฟ้าสาธารณะ (ถนน, ซอย) (เมตร)         โซเดียม จุด เหตุ 

    36 w 40 w 250 w 500 w 125 w     

ซอยหมู่บ้านชาญจิตต ์ - 8 - -  - - 8   

ซอยภายในชุมชนตลาดเก่า (หลัง 998 30 - - - - 30   

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา)                 

ถนนเสริมสวาสดิ ์ 1,624 52 - - 1 - 53   

ซอยเสริมสวาสดิ์ 1 244 4 - - - - 4   

ซอยเสริมสวาสดิ์ 2 41 5 - - - - 5   

ซอยข้างร้านหวานตลอด - 5 - - - - 5   

ซอยหน้า ร.ร.พลประชาฯ - 4 -  - - - 4   

ซอยสนามม้า - 8 - - - - 8   

ซอยศรีประวัต ิ - 5 - - - - 5   

ซอยระดม 1 70 4 - - - - 4   

ซอยระดม 2 65 4 - - - - 4   

ซอยระดม 3 120 4 - - - - 4   

ถนนรามราช 2,120 48 - - 7 - 55   

ซอยรามราช 1 310 9 - - - - 9   

ซอยรามราช 2 357 12 - - - - 12   

ซอยรามราช 3 61 4 - - - - 4   

ซอยรามราช 4 79 5 - - - - 5   

ซอยรามราช 5 - 3 - - - - 3   

ซอยขนส่ง 1-5 - 36 - - - - 36   

ซอยศรีเมือง 1 - 7 - - - - 7   

ซอยศรีเมือง 2 - 6 -  - - - 6   

ซอยศรีเมือง 3 - 5 - - - - 5   

ถนนนิวัตรสมบูรณ์เวช 244 6 - - - - 6   

ถนนพลีสิทธ์ิ 328 17 - - - - 17   

ซอยพลีสิทธ์ิ 1  - 4  -  -  -  - 4   

รวม   6,661   295   -    -        8    -  303    
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    จ้านวนดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ     

สถานที่ให้บริการ ระยะทาง หลอดนีออน 
หลอดแสง

จันทร์ หลอด จ้านวน หมาย 

ไฟฟ้าสาธารณะ (ถนน, ซอย) (เมตร)         โซเดียม จุด เหตุ 

    36 w 40 w 250 w 500 w 125 w     

ถนนสามัคค ี 658 21 - - 1 - 22   

ซอยสามัคคี 2 158 6 - - - - 6   

ซอยสามัคคี 3 175 4  -  - - - 4   

ซอยสามัคคี 4 30 5 - - - - 5   

ถนนชลธ ี 736 15 - - 1 - 16   

ซอยชลธี 2 80 4 - - - - 4   

ซอยชลธี 3-4 175-30 9 - - - - 9   

ถนนไมตร ี 359 8 -  - 1 - 9   

ซอยไมตร ี 320 5 - - - - 5   

ซอยหลัง ร.ร.หนองแวงฯ - 5 - - - - 5   

ซอยคุ้มสามัคค ี - 6 - - - - 6   

สวนสาธารณะสระแก - 29 -  - 10 - 39   

สวนสาธารณะสระจันทร ์ - -  - - - 18 18   

สวนสาธารณะรามราช - 3 - - - - 3   

สวนสาธารณะสระผาแดง - 3 - - - - 3   

สวนข้างสํานักงานเทศบาล - 3 - - - - 3   

ตลาดสดเทศบาล 1 (อาคาร 1-2) - 120 - - - - 120   

ตลาดสดเทศบาล 1 (อาคาร 3) - 16 - - - - 16   

ตลาดสดเทศบาล 1 (อาคาร 4) - 128 - - - - 128   

ตลาดสดเทศบาล 1 (อาคาร 5)  - 90 - - 21 5 116   

ถนนภายในตลาดสดเทศบาล 1-5 - 56 - 8 - - 64   
รวม 2,721 536 - 8 34 23 601   

รวมท้ังสิ้น 22,174 1,305 - 64 62 52 1,483 
 ไฟสัญญาณจราจรในเขตเทศบาล 

 ก.เทศบาลรับผิดชอบ จ้านวน 7 จุด 
 1 .บริเวณถนนรามราชตัดกับถนนเพลินจิตต์  2.บริเวณถนนรามราชตัดกับถนนพานิชย์เจริญ 3.บริเวณ
ถนนรามราชตัดกับถนนเมืองพล  4.บริเวณห้าแยก  5. บริเวณถนนเสริมสวาสดิ์ตัดกับถนนเมืองเมืองพล 6.
บริเวณถนนพลรัตน์ตัดกับถนนพานิชย์เจริญ  7.บริเวณถนนพลรัตน์ตัดกับถนนเมืองพล 
 ข.กรมทางหลวงรับผิดชอบ จ้านวน 4 จุด 
 1.บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 (ถนนมิตรภาพ) ตัดกับถนนพานิชย์เจริญ    
 2.บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 (ถนนมิตรภาพ) ตัดกับถนนเพลินจิตต์   
 3.บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตัดกับถนนเมืองพล   
 4.บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2440 (ถนนมิพานิชย์เจริญ) ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองและถนนพลี
สิทธิ์ 
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กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน(สถานที่ออกก้าลังกายกลางแจ้ง) 

1) สนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล   จํานวน  1   แห่ง 
2) สนามฟุตบอล  เทศบาลเมืองเมืองพล               จํานวน  1  แห่ง 
3) สนามบาสเก็ตบอล  ที่ว่าการอําเภอพล             จํานวน  1  แห่ง 
4) สนามฟุตซอล ที่ว่าการอําเภอพล     จํานวน  1  แห่ง  
5) สนามตะกร้อลานคอนกรีต เทศบาลเมืองเมืองพล  จํานวน  1  แห่ง 
6) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนสระจันทร์)    จํานวน  1  แห่ง  
7) สวนสาธารณะสระแก       จํานวน  1  แห่ง  
8) สวนสาธารณะสระผาแดง      จํานวน  1  แห่ง  
9) สวนสาธารณะหน้าสถานีรถไฟ(สวนรามราช)      จํานวน  1  แห่ง  
10) ลานอเนกประสงค์อุทยานประวัติศาสตร์บึงละเลิงหวาย จํานวน  1   แห่ง 
11) สนามฟุตซอล บึงละเลิงหวาย    จํานวน  1  แห่ง  
12) สนามฟุตบอลโรงเรียนพลประชานุกูล   จํานวน  1  แห่ง  
13) ลานคอนกรีตสนามฟุตซอล ข้างอาคารที่ว่าการอําเภอพลจํานวน  1  แห่ง 
14) ลานคอนกรีตสนามฟุตซอล ข้างโรงงิ้ว   จํานวน  1  แห่  

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
      1. ด้านการบริหาร 
 เทศบาลเมืองเมืองพล มีหน้าที่ในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) ตามอํานาจหน้าที่ที่ต้องทํา และหน้าที่ท่ีอาจจะทํากิจการใดๆ ในหรือนอก
เขตเทศบาล รวมถึงหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง โดยมี
ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลข้าราชการประจําของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย และให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล 

 การก้าหนดส่วนราชการและอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาลเมืองเมืองพล ดังนี้ 

1. ส้านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไป หรือกิจการที่มิได้กําหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของ
ส่วน ราชการใด งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
เลขานุการผู้บริหาร งานธุรการ งานกิจการขนส่ง และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

2. กองคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

3. กองช่าง มีหน้าที่เก่ียวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ งานวิศวกรรม 
งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เก่ียวกับการบริการสาธารณสุข การบริหารสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคติดต่อ งานโรงฆ่าสัตว์ งาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งาน
ธุรการ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งาน
นิติการ  งานธุรการ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

6. กองการศึกษา มีหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา งานกิจการนักเรียนและกิจกรรมเด็กและเยาวชน งาน
โรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน งานธุรการ ส่งเสริมทํานุบํารุง
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ และงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองเก่ียวกับงานการเงินของเทศบาล 
ควบคุมตรวจสอบด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. สถานธนานุบาล มีหน้าที่เก่ียวกับการรับจํานํา ไถ่ถอน สังหาริมทรัพย์และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

       2. ฐานะการคลังท้องถิ่น รับ-จ่ายจริง เทศบาลเมืองเมืองพล  เปรียบเทียบย้อนหลัง  5  ปี 
 

หมวด 
     

2554 2555 2556 2557 2558 
รายรับ 

หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ

ใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้สาธารณูปโภคและ

การพาณิชย ์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน 
หมวดภาษีจัดสรร 
หมวดเงินอุดหนุน 

 
3,686,275.37 
3,242,438.10 

 
5,294,923.64 
3,283,030.67 

 
538,253.67 

- 
58,402,436.86 
27,126,881.00 

 
4,169ม957.62 
3,257,376.90 

 
6,046,379.19 
3,914,905.55 

 
725,364.60 

- 
63,579,133.15 
23,523,267.00 

 
4,235,800.51 
3,190,369.90 

 
4,183,339.92 
4,534,338.99 

 
1,049,404.98 

272,000.00 
70,144,787.32 
90,111,311.00 

 
4,235,737.69 
3,250,045.50 

 
8,019,767.19 
4,824,684.74 

 
5,909,581.92 

- 
73,449,972.98 
90,657,476.00 

 
4,242,166.42 
3,225,218.00 

 
6,801,374.84 
3,885,021.81 

 
1,403,397.49 

- 
75,999,260.21 

101,178,064.00 
             รวมรายรบั 101,574,239.31 105,216ม384.01 177,721,352.62 190,347,266.02 196,734,502.77 

รายจ่าย 
งบกลาง 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจํา 
และค่าจ้างชั่วคราว 
งบด้าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสด,ุหมวดค่าสาธารณูปโภค 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
งบรายจ่ายอ่ืน 
หมวดรายจ่ายอื่น 
 

 
14,192,216.57 

 
30,483,725.47 

 
 

35,278,098.83 
 
 

1,723,510.00 
 

4,831,600.00 
 
 

7,600,347.07 
 

 
12,622,252.25 

 
33,150,695.64 

 
 

41,361,683.25 
 
 

2,150,266.73 
 

2,726,000.00 
 
 

470,000.00 
 

 
12,954,466.70 

 
75,699,794.01 

 
 

51,555,730.81 
 
 

685,000.00 
 

13,436,340.00 
 
 

- 
 

 
12,211,047.69 

 
88,682,679.57 

 
 

47,018,663.92 
 
 

2,413,891.95 
 

21,290,950.00 
 
 

- 
 

 
9,642,898.91 

 
91,958ม787.70 

 
 

53,651,396.68 
 
 

1,882,612.47 
 

19,096,722.00 

             รวมรายจ่าย 94,109,497.94 92,480,897.87 154,331,331.52 171,617ม233.13 176,232,417.76 

ที่มา :  กองคลัง  เทศบาลเมืองเมืองพล  
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   3. สถานะทางการเงินของสถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองเมืองพล 

ปี พ.ศ. เงินทุน 
(บาท) 

เงินทุนหมุนเวียน 
(บาท) 

กําไรสุทธิ 
(บาท) 

จํานวนผู้ใช้ 
บริการ (คน) 

ทรัพย์สินหลุดจํานํา 
(บาท) 

2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 

18,269,791.88 
19,923,492.67 
21,867,362.90 
24,196,738.92 
27,669,571.57 
31,765,665.33 
36,867,888.23 
42,761,881.73 
58,054,858.75 
65,601,567.70 

33,170,083.88 
45,490,474.43 
63,614,983.88 
77,912,978.22 
90,369,613.72 

112,440,557.82 
138,767,150.98 
177,908,363.82 
190,275,390.00 
172,734,415.23 

2,851,208.26 
3,351,500.40 
4,235,299.13 
6,145,210.26 
7,441,100.70 
9,276,768.91 

10,716,351.82 
13,447,796.62 
15,082,282.45 
12,950,072.70 

19,077 
21,508 
26,930 
30,012 
30,508 
32,716 
33,280 
34,848 
38,745 
38,628 

1,151,100.00 
1,179,600.00 
2,343,650.00 
2,622,300.00 
3,642,600.00 
3,159,800.00 
2,945,050.00 
5,971,900.00 

19,143,150.00 
31,934,100.00 

 
      

 
การบริหารรายรับ-รายจ่าย 

หมวด 2554 2555 2556 2557 2558 

     
       รายรับจริง 
หมวดรายได ้
ประเภทรายรับ 
- ดอกเบี้ยรับจํานํา 
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
- กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 
- รายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้อ่ืน 
ประเภทก้าไรสุทธ ิ
 

 
 
 

15,216,729.27 
76.10 

1,264,719.00 
 
 

9,276,775.91 

 
 
 

19,317,061.41 
128.94 

1,781,924.00 
 
 

10,716,351.82 

 
 
 

22,506,140.50 
122.10 

1,335,931.00 
 
 

13,447,796.62 

 
 
 

20,120,148.48 
120.20 

1,338,700.00 
 
 

12,950,072.70 

 
 
 

18,791,026.58 
153.29 

2,080,635.00 
240.00 

 
13,570,889.20 

       รวมรายรบัจริง 25,758,300.28 31,815,466.17 37,289,990.22 34,409,041.38 34,442,944.07 
   รายจ่ายจริง 
งบกลาง 
งบบุคลากร 
งบดําเนินงาน 
งบลงทุน 
งบรายจ่ายจากกําไรสุทธิ 
งบรายจ่ายอื่น 
 

 
3,456,674.88 
1,127,916.77 

827,377.90 
0.00 

- 
9,347,775.91 

 
5,269,686.08 
1,177,634.18 

865,607.47 
0.00 

- 
10,796,451.82 

 
6,067,422.41 
1,379,786,58 

907,820.95 
0.00 

- 
13,535,096.62 

 
5,734,743.84 
1,477,553.60 

955}173.48 
0.00 

- 
15,274,812.45 

 
4,626,477.90 
1,383,829.00 
1,181,658.77 

0.00 
- 

13,680,089.20 

      รวมรายจ่ายจริง 14,759,745.46 18,109,379.55 21,890,126.56 23,442,283.37 20,872,054.87 

ที่มา : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล 
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4. สถานะทางการเงินของสถานีขนส่งผู้โดยสาร  เทศบาลเมืองเมืองพล  

หมวด 

 
2554 2555 2556 2557 2558 

    
       รายรับจริง 
หมวดรายได ้
ประเภทรายรับ 
- ค่าบริการสถานีขนส่ง 
- ค่าเช่าบริการห้องสุขาสถานีขนส่ง 
- ค่าเช่าห้องจําหน่ายสินค้า 
- ค่าเช่าติดต้ังป้ายโฆษณา 
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
- รายได้เบ็ดเตล็ด 
-  เงินอุทิศ 
 

 
 
 

2,420,800.00 
168,000.00 
24,000.00 
38,832.00 
22,848.99 
14,000.00 

- 
 

 
 
 

2,176,244.00 
168,000.00 
48,000.00 
42,392.00 
51,522.13 
10,000.00 

- 
 

 
 
 

1,904,306.00 
183,000.00 
48,000.00 
39,160.00 
55,325.26 
55,000.00 

1.00 
 

 
 
 

1,676,841.00 
165,000.00 
48,000.00 
42,720.00 
56,464.39 
10,000.00 

- 
 

 
 
 

1,634,576.00 
180,000.00 
48,000.00 
46,845.00 
52,740.33 
14,290.00 

- 
 

       รวมรายรบัจริง 2,688,480.99 2,496,138.13 2,284,792.26 1,999,025.39 1,976,451.33 
   รายจ่ายจริง 
งบกลาง 
งบบุคลากร 
งบดําเนินงาน 
งบลงทุน 
งบรายจ่ายอื่น 
 

 
49,000.00 

492,000.00 
882,622.75 
90,130.00 

500,000.00 

 
42,780.00 

546,450.00 
863,077.98 

- 
700,000.00 

 
43,200.00 

540,000.00 
899,207.39 

- 
500,000.00 

 
38,460.00 

540,000.00 
1,034,707.05 

- 
300,000.00 

 
40,675.00 

834,000.00 
936,084.11 
49,900.00 

- 

    รวมรายจ่ายจริง 2,013,952.75 2,152,307.98 1,982,407.39 1,913,167.05 1,860,659.11 
 



 

 

 
 

 

   ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2557-2560) 
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ส่วนที ่2ส่วนที ่2  
 
 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลเมืองเมืองพล  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2555-2559 )  และ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 
(พ.ศ. 2557-2559 ) (พ.ศ. 2558-2560) (พ.ศ. 2559-2561) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมา
ด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเมืองพล  ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555-2559)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 112 90 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 22 19 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน   12 8 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 16 

รวมทั้งสิ้น 163 133 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 81.60 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่

ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
(น าไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 204 112 54.90 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 81 22 27.16 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน   17 12 70.59 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 17 58.62 

รวม 331 163 49.25 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2557-2560) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 120 94 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 30 22 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน   16 12 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 15 

รวมทั้งสิ้น 188 142 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 75.53 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 215 120 55.81 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 79 30 37.98 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน   21 16 76.19 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

34 22 64.71 

รวม 350 189 53.71 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2559 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 171 96 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 76 34 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน   23 19 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28 17 

รวมทั้งสิ้น 298 166 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  55.7  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสาม
ปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 171 109 63.74 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 76 39 51.32 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน   23 19 82.61 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

28 20 71.43 

รวม 298 187 62.75 
 
 

   ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2557 กับ 2558)  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2557 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2557 

เทศ
บัญญัต ิ
2557 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

เทศ
บัญญัต ิ
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

331 152 163 133 350 166 189 143 

ร้อยละ - 45.92 49.25 40.18 - 47.43 54 40.86 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 กับ 2559) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

เทศ
บัญญัต ิ
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

เทศ
บัญญัต ิ
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

350 166 189 143 298 187 187 166 

ร้อยละ - 47.43 54 40.86 - 62.75 62.75 55.70 
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     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 กับ 2560) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

เทศ
บัญญัต ิ
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2560 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2560 

เทศ
บัญญัต ิ
2560 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

 
298 

 
150 

 
187 

 
166 

 
216 

 
155 

 
151 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - 50.34 62.75 55.70 - 71.76 69.91 - 
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลเมืองเมืองพลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

เทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
1 เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555-2559)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   331    โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  133   โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ     40.18 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 40 ขึ้นไปของแผน

และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555-2559)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   350  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   143  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ   40.86 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 40 ขึ้นไปของแผน

และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555-2559)  

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน    298    โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   166    โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ   55.70 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปของ

แผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเ มื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน     216    โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน     151   โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  69.91 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
เทศบาลจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไปของแผน

และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเ มื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  

   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของเทศบาลเมืองเมืองพลในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  60  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงร้อยละ   
75  ความพอใจของประชาชน ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ ร้อยละ 15   ซึ่งประเมินได้
ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความ
พึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 80 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อย ละ 52 
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  5 
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     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  47  
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  75 
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  1  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  
ร้อยละ  70 ขึ้นไป 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
4.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นท่ี 
10 ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
11. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
13. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
14. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  
2. มีส านักงานได้รับการปรับปรุงใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
3. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  
4. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 
5. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  สามารถด าเนินการได้ตามท่ีประชาชน

ต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ 46  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้

เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    

  
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหา 

1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ

ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
    

 แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  

การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การจราจร 
(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 

1) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  ( 1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปัญหา 

1)  เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
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อุปสรรค 
1)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
2)  ภารกิจถ่ายโอน บางภารกิจยังไม่ชัดเจน รวมถึง ร่าง พ.ร.บ. บางเรื่องยังไม่เรียบร้อยมา

บังคับในการบังคับใช้ ท าให้ท้องถิ่นน ามาปฏิบัติยาก   
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 (๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่าน เสียงไร้สายและ หอกระจายข่าว  และ

ช่องทางอ่ืนๆเพิ่มขึ้น  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
**************************************** 

 



 
     

 

 
  

ส่วนที่ 3 
   ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที ่2ส่วนที ่2  
 
 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุํงเน๎น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยูํระหวํางการการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยูํ
ระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมก ารจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
รํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  สรุปยํอได๎  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 1.1.1  ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  มี

อ านาจหน๎าที่ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูํความมั่นคง  มั่งค่ัง 
และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบเพื่อใช๎เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล  (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  3 (ปี 2560 เป็นต๎นไป ) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ  2 คณะ ได๎แกํ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดท ารํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท ารํางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต๎
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคสํวน  ได๎แกํภาคราชการ  ภาคเอกชน ภาคการเมือง  และ นักวิชาการ รวมถึงได๎พิจารณาน าข๎อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหํงชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลในการยกรํางยุทธศาสตร์ชาติด๎วย  และได๎
น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการ
ด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันตํอไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  กํอนที่จะน าเสนอตํอสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2564) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ  จะได๎น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  5 ปี มา
ถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวํางที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามรําง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการด าเนินการ ซึ่งคาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 1.1.2  สาระส าคัญ 
          1. สภาพแวดล้อม 

ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติ ท าให๎ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยสาคัญ  โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล๎อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได๎
สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง ” ต๎องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสํงออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างข้ึน  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํม
เกษตรกรรายยํอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร  องค์ความรู๎ แหลํงทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยูํในพื้นท่ีหํางไกลก็มีในวงแคบกวํา  ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศท่ีใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เองภายในประเทศ  
ต๎องน าเข๎ามาจากตํางประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการเป็นจุดแข็งในการแขํงขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ท าให๎เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอื่นๆ  ที่
ซับซ๎อนขึ้นอาทิ  การกํอการร๎าย  โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ  และการกํอการร๎ายอาชญากรรมข๎ามชาติใน
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รูปแบบตํางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผํนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได๎ท าให๎ภูมิทัศน์ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น  
แตํชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างข้ึนรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล  (digital divide) ถ๎าหากไมํสามารถลดลงก็จะยิ่งท าให๎ความ
เหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต  20 ปีข๎างหน๎า
สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญในทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญ
ตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได๎แกํ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข๎มข๎นข้ึนอยํางตํอเนื่องและมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอ
การปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน  เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร  องค์ความรู๎และเทคโนโลยี  
สินค๎าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสูํความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจ
ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ  10 ปีข๎างหน๎าจะยังคง
ได๎รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในชํวงปี  2551 – 
2552 และวิกฤติการณ์ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ท าให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความ
เสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ  
ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าสูํจุดอิ่มตัวมากขึ้น  ขณะที่การ
พัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง  เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการกํอตัวที่ชัดเจน  แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ  ที่จะ
เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ  ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว  เศรษฐกิจโลกในชํวง  10 ปีข๎างหน๎ามี
แนวโน๎มที่จะขยายตัวต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 5.1 ในชํวง 5 ปีกํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (2546–2550) สถานการณ์ท่ีตลาดโลก
ขยายตัวช๎า แตํประเทศตํางๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรง
ขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  10 - 15 ปี ข๎างหน๎านี้ จะท าให๎ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัว
ช๎าลง เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมํเรํงปรับโครงสร๎าง
เพ่ือแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธิ์ผล 

ในด๎านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู๎น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น  
นําจะมีผลท าให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรํวมมือและ
ความขัดแย๎ง  โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยผลประโยชน์แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ  รวมทั้งเกิดการเชื่อมตํอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก๎าวหน๎า
อุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์  ซึ่งประเทศไทยจะต๎องลงทุนด๎านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให๎สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมํได ๎เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎อง
ปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนส าคัญ  และชํวยแก๎ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรตํางๆ  รวมทั้งน้ ามัน  ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม  จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผลกระทบตํอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น  ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จํายงบประมาณด๎านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ  ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการคลังที่ส าคัญ   ส าหรับภาวะโลกร๎อนและการ
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เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น  กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน  ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความทั่วถึงมากข้ึน  ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะสํงผลให๎ความ
เป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง  ตามมาด๎วยการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พื้นท่ี  
และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  ภายใต๎เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลําว  การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช๎ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน
ท าให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางมาตั้งแตํปี  
2531 และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี  2553 และลําสุดในปี  2557 
รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมข้ึนเป็น  5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น  ฐานการสํงออก
สินค๎าอุตสาหกรรมใหญํข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขํงขันและมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎าง
รายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุํมยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช๎ไฟฟูา  อุตสาหกรรมอาหาร  สินค๎า
เกษตร การทํองเที่ยว  และบริการด๎านสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพิ่มขึ้นเป็น  38.1 ล๎านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล๎านคน อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ  1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อย
ละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได๎รับการศึกษา  บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ  และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ  รวมถึงการเข๎าถึงทรัพยากร
ตํางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ  ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน  ความ
รํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและชํองทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก  รวมทั้งกรอบความรํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได๎สํงผลให๎ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิค๎ุมกัน  ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได๎แกํ  การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  โปรํงใส  รับผิด รับชอบ และตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น  มีการก ากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  
และฐานะเงินส ารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง  มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย  กฎระเบียบตํางๆ  ให๎มีการด าเนินการ
อยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ สามารถคุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอา
รัดเอาเปรียบได๎ดีข้ึน  ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด  และสนับสนุนให๎การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมี
ความสะดวกคลํองตัวมากข้ึน 

แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  จุดอํอน
ส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ  โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ  แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไมํ
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า  ต๎องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร๎าง
เศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวําเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค์
ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลคํายังมีน๎อย  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ  การวิจัยที่
ด าเนินการไปแล๎วไมํถูกน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา  การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย  ส าหรับ
การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพื่อการ
พัฒนามักขาดความตํอเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว๎าง การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ์และ
ลําช๎า การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล  และกฎระเบียบตํางๆ  ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมี
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ปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม  ไมํเคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน์สํวนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได๎แกํ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ์  ในระยะเวลา  20 ปีตํอจากนี้ไป  จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งตํอ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็วยํอมสํงผลตํอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม  ตลอดจนคําใช๎จํายด๎านสุขภาพ  ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจ ากัดด๎านทรัพยากร  ทั้งด๎านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในมิติตํางๆ  ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม  ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์  
ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง  และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให๎เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  และท่ีส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ  
การแก๎ปัญหาความอํอนแอของการบริหารราชการแผํนดิน ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎
เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว  จะสํงผลให๎
ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข๎มข๎นขึ้น  เป็นโลกไร๎
พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน  สินค๎าและบริการ  เงินทุน องค์ความรู๎เทคโนโลยี  ข๎อมูลและขําวสาร
ตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตํางๆ เรํงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการ
ด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมข้ึน  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากข้ึนทั้งใน
เรื่องการปลดปลํอยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน  และกฎระเบียบทางการเงิน  เป็นต๎นเงื่อนไขตํางๆ  ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎
ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างเพ่ือแก๎จุดอํอนและควบคูํไปกับการสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแกํประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ  4 - 5 ปีตํอจากนี้
ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน  รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎  
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า  และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น  รวมทั้งทรัพยากรจะหรํอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก  
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งท่ีเป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลํานี้ได๎นั้น  จ าเป็น
จะต๎องมีการวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบด๎านขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลงเหลํานั้น  โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพื่อให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของ
โลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนในชาติได๎  ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม  การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการ
ท างาน และการเรียนรู๎  ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการด าเนินการรํวมกันอยํางเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการ
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ด าเนินการดังกลําวจะต๎องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคสํวนตํางๆ เพ่ือให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด๎าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน  ทั้งนี้การวิเคราะห์ให๎
ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอํอน โอกาสและข๎อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ  จะน าไปสูํการก าหนดต าแหนํงเชิง
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันในสังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล๎องกัน     การด าเนินการมี
บูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให๎การด าเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มี
เปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํ
เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจ าเป็นจะต๎องมี  “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํ  เพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎  
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนในชาติได๎  จะต๎องมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท๎าทายตํางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให๎มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พร๎อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให๎สามารถนาไปสูํการ
ปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและน าพาประเทศไทยให๎หลุดพ๎นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาความเหลื่อมล้ า  ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ  กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะท าให๎
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก  สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกรํางอยูํในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง  ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสานสอดคล๎อง  เพ่ือให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ  คือ
ประเทศไทยมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแหํงชาติ  อันได๎แกํ การเมืองภายในประเทศ  การเมือง
ตํางประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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      2.วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎อง
สนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ  อันได๎แกํการมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ  การด ารงอยูํอยําง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยูํอยํางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยูํ
รํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน  ด๎าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
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      3.ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต๎องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติ
ในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎
ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว  ด๎วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให๎ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขํงขัน  มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว  คนไทยมีความสุข  อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีตํอจากนี้ไป  จะ
ประกอบด๎วย  6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง  (2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทํา
เทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  และ    (6) 
ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแตํละยุทธศาสตร์  สรุปได๎ 
ดังนี้ 

3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร๎างความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตํอประเทศไทย  
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสาคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร๎างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
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(5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร๎อย
ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนานมากขึ้น 
  3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํ

การเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยด๎าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต  ทั้งนี้
ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน  อันได๎แกํโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสาคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความ
เชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบนของหํวงโซํ
มูลคํามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุํงสูํ
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ
รวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพ่ิม
มูลคําและยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม  เชํน การทํองเที่ยว  และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต๎น 

(3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ  ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม  มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง  และ
โครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  ในด๎านการขนสํง  ด๎านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ  สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหวําง
ประเทศ รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

   3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล  มี
ระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู๎คุณคําความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎
ความสาคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
 3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรํงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบแนวทางท่ี
ต๎องให๎ความสาคัญ อาท ิ

(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเรํงอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด๎านน้ า  รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว  
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสาคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 

3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให๎หนํวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูํ
ท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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(6) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
 

         4.กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ  ใช๎

เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
แผนเฉพาะด๎านตํางๆ  เชํน ด๎านความมั่นคง  เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่  ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย  โดยจะต๎อง
อาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน  ภายใต๎ระบบประชารัฐ  คือ ความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาค
ประชาชนและประชาสังคม  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติ  เพ่ือที่สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ  จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 

5.ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ  รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอดเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของหนํวยงานปฏิบัติได๎ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 

5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ  เพ่ือให๎สํวนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎านการจัดสรร
งบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอยํางมีบูรณาการ  และ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความตํอเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดท ายุทธศาสตร์  การ
น าไปสูํการปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ  สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แตํ
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได๎สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  12  อยูํระหวํางการด าเนินการและยังไมํประกาศใช๎ แตํได๎ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที ่12  เอาไว๎แล๎ว 

ดังนั้น  เพื่อให๎การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561  – 2564 ) ของเทศบาล เมืองเมืองพล    มีความ
สอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาลจึงได๎น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติดังกลําวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา ท๎องถิ่นสีปีให๎ เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่ง
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียดดังนี้  
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 1.2.1  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ  การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  
ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
(3) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

        1.2.2 สถานะของประเทศ 
   1.ด้านเศรษฐกิจ 

1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
แม๎วําเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผํานมา  (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี 2540-2541) จะขยายตัวได๎ดีเฉลี่ย
ประมาณร๎อยละ  ๕ ตํอปี จนท าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว  (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยูํที่ประมาณ  196,240 
บาท หรือประมาณ  6,041 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่งท าให๎ประเทศไทยได๎ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปาน
กลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ 8 ปีที่ผํานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมี
ความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ 3.2 ชะลอจากร๎อยละ 5.7 ในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9 ซ่ึงต่ ากวาํศักยภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวําระดับท่ีจะท าให๎ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร  
โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยํางตํอเนื่อง  ดังจะเห็นได๎จาก  สัดสํวนการ
ลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ  41.3 ในชํวงปี 2534 
– 2539 เป็นร๎อยละ 25.5 ในชํวงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  ในภูมิภาค จะพบวําอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี 2543 – 2557 อยูํที่ประมาณร๎อยละ 4.9 ต่ ากวําสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่ง
มีระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย 

 1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  (สัดสํวนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  และบริการในปี  2553 ที่ระดับร๎อยละ  9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร๎อยละ 7.2  28.5 และ 64.3 
ในปี 2557 ตามล๎าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสมองค์ความรู๎และเทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง  ท าให๎มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต๎การบริหารจัดการของเงินทุนตํางชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting Industry) 
และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต๎เครือขํายของบริษัทแมํในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสูงขึ้น  จน
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได๎ปานกลางข้ันสูง  ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวํา ท าให๎ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผํานมายังเพ่ิมในระดับที่นํา
พอใจแตํการชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอยํางลําช๎า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให๎ความสามารถในการแขํงขัน
ระหวํางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท๎อนมาที่ปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลงจากร๎อยละ  9.7 ตํอปีในชํวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร๎อยละ  1.1 ในชํวง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2557) 
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1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต๎องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชํวงกํอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม  แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ  8 ปี ที่ผํานมา และยังมีความลําช๎า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข๎าสูํการเป็น
ประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร๎อยละ  3.32 ในชํวงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 9 เป็นร๎อยละ 2.05 ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ท าให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  2524 และ 2540 แตํการให๎
ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให๎เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ์ท่ีแข็งแกรํง  
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียงกันอยํางไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุด
แข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ ากัดตํอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน  โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร๎อยละ  37.9ในชํวงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 10 เป็นร๎อยละ 42.2 ในชํวง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัยทางการ
คลังแตํมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมาและจะเป็นข๎อจ ากัด
ตํอการใช๎มาตรการทางการคลังในการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตํอไป 

1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจากตํางประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกวําไทย  และประเทศไทยอยูํในสถานการณ์การแขํงขันที่อยูํตรงกลางระหวํางประเทศท่ีมีความ
ได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและความสามารถในการแขํงขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร๎างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได๎จัดอันดับความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for 
Management Development) ได๎จัดอันดับไว๎ที่  30 จาก 61 ประเทศชั้นน า  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข๎าไปประกอบธุรกิจประจ๎าปี  2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลก
นั้นประเทศไทยได๎รับการจัดให๎อยูํในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  และเชื่อมโยงให๎เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่มีรายได๎สูง  โดยในปี 2557 
อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยูํที่  47 และด๎านเทคโนโลยีที่  44 จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับ
โดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  37 และ 43 ตามล าดับในปี  2551 และตลอดชํวงระยะเวลา  14 ปีที่ผํานมา (2543-
2556) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาตํอ GDP ยังคงอยูํในระดับร๎อยละ 0.17 ตํอ GDP โดยในปี 2556 (ข๎อมูล
ลําสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร๎อยละ  0.48 ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาจากภาครัฐประมาณร๎อยละ  53 และจากภาคเอกชนประมาณร๎อยละ  47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว  เชํน เกาหลี
ใต๎ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีคําใช๎จํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ  4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตํอ 
GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไมํเพียงพอตํอการสํงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า  โดยในปี 2556 บุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนามี
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จ านวน 11 คนตํอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎ว  สํวนใหญํจะอยูํที่ระดับ  20-30 คนตํอ
ประชากร 10,000 คน  

1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด๎วยรูปแบบการขนสํง
ยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน าและทางรา ยได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให๎บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน้ าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํในเมือง และมีราคาคํอนข๎าง
สูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด๎านความม่ันคงท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ  
ICT อยูํในระดับต่ าและมีข๎อจ ากัด ยังไมํสามารถพัฒนาตํอยอดในเชิงพาณิชย์ได๎อยํางเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด๎านบุคลากร
และการบริหารจัดการ  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการค๎ุมครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษาความปลอดภัย  และข๎อจ ากัดตํอการ
ท าธุรกิจใหมํและการประกอบกิจการในตํางประเทศ ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส์ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎าน
ที่ตรงตํอความต๎องการของอุตสาหกรรม  เชํน ความรู๎ด๎านภาษา  ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี  และความรู๎ในการด าเนินธุรกิจ
ตํางประเทศ เป็นต๎น 

   2. ด้านสังคม 
2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอยํางรวดเร็ว  มีพัฒนาการไมํสมวัยและการตั้งครรภ์

ในกลุํมวัยรุํนที่มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในชํวงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในชํวงปี 
2548-2558 และคาดวําในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) ก าลังแรงงานมีแนวโน๎มลดลง และแรงงานกวําร๎อยละ  30 เป็นประชากรกลุํมเจเนอเรชั่น  Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช๎า  ซึ่งจะเป็นข๎อจ ากัดตํอการพัฒนาในระยะตํอไป  ก าลังแรงงานของไทยมี
จ านวน 38.9 ล๎านคนในชํวงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร๎อยละ 0.1 ในปี 2556 และร๎อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิต
ภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร๎อยละ 2.2 ตํอปีในชํวง 10 ปีที่ผํานมา (ปี 2548–2557) แตํยังต่ ากวําประเทศเพ่ือนบ๎าน  เชํน 
มาเลเซีย 1 เทําตัว และสิงคโปร์  5 เทําตัว และก าลังแรงงานกวําร๎อยละ  65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ ากวํา  
นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุํมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร๎อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจก
สูง ไมํให๎ความส าคัญกับการมีครอบครัว  สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศใน
อนาคต 

(3) กลุํมผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น  สะท๎อนถึงภาระคําใช๎จํายด๎าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากข้ึน  ขณะที่ผู๎สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได๎ไมํเพียงพอในการยังชีพ  ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนจาก 10.3 
ล๎านคน (ร๎อยละ 16.2) ในปี ๒๕๕๘ เป็น 20.5 ล๎านคน (ร๎อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมข้ึนของผู๎สูงอายุวัยกลางและ
วัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น  แตํมีรายได๎ไมํ
เพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย  และแหลํงรายได๎หลักร๎อยละ 78.5 ของรายได๎ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุน
ของบุตร  

2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 
2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชํวงปี 2543-2556 สํงผลให๎
ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให๎ครอบครัวเสี่ยงตํอการลํมสลาย 

2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แตํเสียชีวิตกํอนวัย
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อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ  อยํางไรก็ตาม  คนไทยได๎รับโอกาสทางการศึกษา
สูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง  โดยชํวงปี 2551-2556 มี
การศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับต่ า สะท๎อนได๎จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีคําเฉลี่ยต่ ากวําร๎อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม  
โดยผลการวิจัยและการส ารวจตํางๆ พบวําปัญหาส าคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยเห็นวํา
ต๎องสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรํงดํวน 

2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้  
สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 แตํความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎มีแนวโน๎มดีขึ้นเล็กน๎อย  คําสัมประสิทธิ์
ความไมํเสมอภาค  (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก 0.483 ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 0.465 ในปี 2556 อยํางไรก็ตาม
ความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับกลุํมคนจนที่สุดแตกตํางกันถึง  34.9 เทํา ในปี 2556 โดยกลุํมคนรวย
ที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ 36.8 ของรายได๎ท้ังหมด  ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎
เพียงร๎อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร๎างเศรษฐกิจที่ไมํสมดุล  สํงผลให๎การกระจายประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคมไมํทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชํวงปี 2555-2546 

2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด     มีสัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน๎อยที่สุด 325.7 เทํา 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวํางเปลําของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง -ชนบทและระหว่างภูมิภาค  มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุํมประชากรร๎อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยูํดี
ที่สุด มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยูํด๎อยท่ีสุด
ประมาณ 19.1 เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทํา 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบวํา 
อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํางกันถึง 3.6 เทํา 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข๎าถึงการ
คุ๎มครองมากขึ้น จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล๎านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 ล๎านคน 
ในปี ๒๕๕๗ ท าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ ๔๒.๔  ในปี ๒๕๕๗ อยํางไรก็ตาม  แรงงานในระบบได๎รับ
คําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทํา ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจกฎหมาย  เข๎าไมํถึง
กระบวนการยุติธรรม  และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้ ผู๎มีรายได๎น๎อย
มักไมํได๎รับความเป็นธรรม  ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระคําใช๎จํายในกระบวนการยุติธรรมและต๎องใช๎
ระยะเวลายาวนาน 

2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ 99.9 ได๎รับความค๎ุมครอง
ทางด๎านสุขภาพ  โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร๎อยละ  16.7 และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ /รัฐวิสาหกิจร๎อยละ 7.1 ขณะที่ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได๎ม่ันคงข้ึน
และมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี 2558 ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามชํวง
อายุ 8.3 ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล๎านคน สํวนผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู๎



แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)      59 
 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                         กองวิชาการและแผนงาน                 เทศบาลเมืองเมืองพล  

 

พิการร๎อยละ 89.5 และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อยโอกาสที่อยูํในครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยํางไรก็ตาม สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและ
ผู๎ยากไร๎ แม๎วํารัฐจัดสวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยภายใต๎โครงการตํางๆ  แตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยัง
ไมํมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํอาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน  อยํางไรก็ตาม  รัฐเริ่มให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยูํอาศัยแกํ
ผู๎สูงอายุโดยเฉพาะผู๎ที่มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ 

2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย  มีความเห็นแกํตัว  ไมํรู๎จักเสียสละไมํ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข๎ามาของ
แรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือ
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให๎ได๎รับการสนับสนุนทั้ง
ในด๎านองค์ความรู๎และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุํมท ากิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็นเครือขํายเพิ่มขึ้นจาก 142,632 แหํงในปี 2555 เป็น 152,377 แหํง ในปี 2556 สํวน
ใหญํเป็นกลุํมธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร๎อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร๎อยละ 26.77  

2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในชํวงระยะเวลา
กวํา 10 ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตํางๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น  น าไปสูํความ
สูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

    3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก  ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน  ท าให๎ความต๎องการใช๎ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร  การอยูํอาศัย  และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด๎วย  พ้ืนที่ปุาไม๎จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากข้ึน  โดยพื้นที่ปุาไม๎ลดลงจาก 171.02 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 53.363 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 
เป็น 102 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน์ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ  การ
ชะล๎างพังทลายของดิน  นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา  ซึ่งมีข๎อจ ากัดในการน าไปใช๎ประโยชน์  การใช๎
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไมํเป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ประโยชน์อื่นๆ  
จ านวนมาก เชํน การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม  ท าให๎พื้นที่ปุาชาย
เลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกวํา 2.3 ล๎านไรํ เหลือเพียง 1.5 ล๎านไรํ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร๎อยละ 
34.8 ท าให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยํางจริงจัง โดยไมํอนุญาตการตํอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตํปี 2534 และ
ห๎ามการใช๎ประโยชน์อื่นๆ  อยํางไรก็ตาม  ในระหวํางปี  2549-2554 พบวํา ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี 2554 ผลผลิต
ประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล๎านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล๎านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยํางตํอเนื่องจากปริมาณความต๎องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 
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(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด 30 ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ  ท าให๎ต๎องน าเข๎าจากตํางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี 2555 ต๎องน าเข๎า
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 6 อยูํที่ระดับ 1.08 ล๎านบาร์เรลเทียบเทําน้ ามันดิบตํอวัน  คิดเป็นร๎อยละ 54 ของความต๎องการใช๎ในปี 
2555 และคิดเป็นร๎อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข๎าสูงที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 76 ของการน าเข๎าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต๎นในปี  2555 เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 6.8 อยูํที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเทํา
น้ ามันดิบตํอวัน  ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน๎มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช๎
พลังงานต่ ากวําอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมข้ึนของ  GDP ร๎อยละ 1 ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงร๎อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด๎วย 25 ลุํมน้ าหลัก น้ าทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล๎านลูกบาศก์เมตร  ขณะที่การพัฒนาแหลํงเก็บ
กักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ 28 ของปริมาณน้ าทํ าธรรมชาติ มีแอํงน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอํงน้ าบาดาล  มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้ นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล๎านล๎านลูกบาศก์เมตร  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎  โดยไมํ
กระทบตํอปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ 68,200 ล๎านลูกบาศก์เมตรอยํางไรก็ตาม  การพัฒนาน๎าบาดาลขึ้นมาใช๎  มี
ข๎อจ ากัดในเรื่องขงความคุ๎มทุนเนื่องจากมีคําใช๎จํายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต๎องการใช๎น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล๎านลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํง
น้ าของภาคสํวนตํางๆ  มีจ านวน 102,140 ล๎านลูกบาศก์เมตร  และยังไมํสามารถจัดสรรน้ าตามความต๎องการได๎อีก
ประมาณ 49,610 ล๎านลูกบาศก์เมตร 

3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน๎มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยตํอคนตํอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช๎ประโยชน์เพียงร๎อยละ  18 
ท าให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล๎านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย  ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 
ล๎านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 ตํอปี เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหลํานี้  หากภาครัฐไมํมีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยํางครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได๎ประมาณร๎อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํมากขึ้น  แตํยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากต๎นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคํามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ  และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได๎แกํฝุุนละออง  ก๏าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยงําย  (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยงําย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชํน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหมํ  ขอนแกํน พบสารเบนซินเกินคํามาตรฐาน  แตํสํวนใหญํมี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผํานมา  ซึ่งได๎รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต๎นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง  สํวนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามัน
เชื้อเพลิงจาก  EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแตํปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนสํงสาธารณะและทางจักรยาน  การ
เข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันด า  อยํางไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  พบวําสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล าดับ  โดยความรํวมมือ
และการท างานระหวํางภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์คุณภาพน้ าในชํวง  10 ปีที่ผํานมา 
(พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ์ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวนแหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ์พอใช๎
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และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน  สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  และ
การระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  มีจ านวนไมํเพียงพอตํอการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอวัน  ขณะที่
ระบบบ าบัดน๎าเสียรองรับน๎าเสียที่เกิดขึ้นได๎เพียงร๎อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน  แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง ตามปริมาณความต๎องการใช๎พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ 2 การจัดท าบัญชีก๏าซเรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุ
วําประเทศไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา  และเพ่ิม
เป็น 265.9 ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา  ในปี 2547 โดยปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน
ร๎อยละ 3.3 ตํอปี อยํางไรก็ตาม  อัตราการเติบโตลดลงในชํวง 5 ปีที่ผํานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๏าซเรือน
กระจกตํางๆ  ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ  ประกอบกับการกักเก็บก๏าซเรือนกระจกในภาคปุาไม๎และการใช๎
ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน๎มเพ่ิมมากข้ึนร๎อยละ 1.1 จึงสํงผลให๎ภาคดังกลําวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและชํวยลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย และดินถลํม สร๎างความ
เสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถ่ีมากขึ้น  ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวําภัยแล๎งเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอประชากรเป็น
จ านวนมากกวําภัยประเภทอื่นๆ  ในขณะที่น้ าทํวมเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลให๎ประเทศไทยถูกจัดอยูํในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 

    4.ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
 4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการประเมิน
ผํานดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย  ชี้วํา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอยูํในระดับปาน
กลางในปี 2556 แตํองค์ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูํในระดับท่ีต๎องเรํงแก๎ไข  สถานการณ์ดังกลําว  
ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎าง
ระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2552 มีอยํางน๎อย 6 ประการคือ (1) หลักนิติธรรม  (2) หลักคุณธรรม 
(3) หลักความโปรํงใส  (4) หลักความมีสํวนรํวม  (5) หลักความรับผิดชอบ  (6) หลักความค๎ุมคํา  ขณะนี้ ได๎มีการสะสมตัว
และลุกลามสูํทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท๎องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให๎
ได๎รับการเลือกตั้ง  มีผลประโยชน์สํวนตนทับซ๎อนกับผลประโยชน์รัฐหนํวยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็น    
ธรรมาภิบาล มีการใช๎อ านาจหน๎าที่โดยมิชอบ  หาผลประโยชน์ให๎ตนเองและพวกพ๎อง  ภาคธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับ
นักการเมืองและข๎าราชการ  กระท าการทุจริตเพื่อให๎ได๎งานจากภาครัฐ  ปิดงานอยํางรวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ  ที่ตนเองได๎รับประโยชน์มากขึ้น  
สถาบันทางศาสนาบางสํวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของสํวนรวม  
ขาดความโปรํงใส  ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไมํเป็น
กลาง ไมํแสดงบทบาทในการตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุํมนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไมํสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได๎ 
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(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมสํงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง  พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่  72% ในปี 2557 
ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 77% แสดงให๎เห็นวํา  บริษัทจดทะเบียนไทย  ให๎ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือ
โอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและสร๎างความเชื่อม่ันแกํผู๎ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 

4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น 3 สํวนได๎แกํ บริหารราชการสํวนกลาง  
บริหารราชการสํวนภูมิภาค  และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นท่ีใช๎หลักการกระจายอ านาจที่สํวนกลางได๎มอบอ านาจระดับ
หนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอยํางอิสระโดยที่ไมํขัดตํอกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามสํวนนี้อยูํ
ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผํนดิน  รวมไปถึงการก าหนด
นโยบายเพื่อให๎ข๎าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในโครงสร๎างของ
หนํวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดสํวนราชการไว๎เป็น 20 
กระทรวง และสํวนราชการไมํสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจายอ านาจ
ให๎แกํ อปท. ในระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 และ 2550 
และตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับท่ี 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช๎งบประมาณเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถําย
โอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎ในการด าเนินงานของ  อปท. โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2543 สัดสํวนของรายได๎ของ
ท๎องถิ่นตํอรายได๎รัฐบาลคิดเป็นร๎อยละ 13.31 เพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ ๒25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร๎อยละ 28.21 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถํายโอนภารกิจไปแล๎วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ  อปท. 
ฉบับที่  จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต๎องถํายโอน 245 ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับที่ 2 
จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
จ านวน 9,850 คน แบํงเป็นข๎าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข๎าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจ าอยูํที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ๎างประจ า 3,098 คน อยํางไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต๎องการการแก๎ไข  เชํน 
การทับซ๎อนของอ านาจหน๎าที่และเขตพ้ืนที่ระหวํางองค์การบริหารสํวนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารสํวนต าบล  
ท๎าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง  ท าให๎การเลือกตั้งระดับท๎องถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได๎ของ อปท. ซึ่งรายได๎ท่ีท๎องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 
8.90 ของรายได๎รัฐบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร๎อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ท๎องถิ่น
จ าเป็นต๎องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร๎อยละ 38.52 และร๎อยละ 39.46 ตามล าดับ  สํงผลให๎ อปท. ในพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนํน  เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของอุตสาหกรรม  การค๎า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้น
ของประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยํางมีขอบเขตจ ากัด 

4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง  รับสินบน ซ่ึง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากขึ้นในชํวงที่รัฐเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
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ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ มีความซับซ๎อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก  ไมํวําจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการตํางๆ  ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรตํางๆ  ยังไมํสามารถท่ีจะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได๎  ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปรํงใส
นานาชาติ พบวําประเทศไทยได๎ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูํอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 
ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี 2556 ที่ได๎ 35 คะแนน อยูํอันดับ 102 โดยเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุํมอาเซียนพบวํา  ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส์  สํวนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 
คะแนน และมาเลเซียได๎ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน๎อย) 

 1.2.3 . บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
      1.บริบทภายใน 

1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต๎สมมติฐาน  (1) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ 3.8 ในชํวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร๎อยละ 4.2 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 4 (3) 
ราคาน๎ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ตํอ
บาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร
หดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ   0.8  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.0 
(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 0.2 และร๎อยละ 0.7 ในชํวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต๎สมมุติฐานเหลํานี้  เศรษฐกิจไทยในชํวง 10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะ
ขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.3–4.3 โดยมีคํากลางของการประมาณการร๎อยละ 3.8 ซึ่งท าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับ
ฐานะขึ้นเป็นประเทศ  รายได๎สูงในชํวงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท าให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดัก
ประเทศรายได๎ปานกลางอยํางถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว  โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่
จะหดตัวเรํงขึ้นเป็นเฉลี่ยร๎อยละ 1.0 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น (2) ขีดความสามารถด๎านการคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข๎าสูํการ
เป็นประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอายุ  (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงใน
ปี 2570 ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต๎องการในประเทศขยายตัวช๎าลง  

 (4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ  ที่การปรับตัวเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (5) ภาระการใช๎จํายเพื่อดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมข้ึนท าให๎การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข๎อจ ากัดมากข้ึน  (6) เกณฑ์รายได๎ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได๎ข้ันสูงปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได๎และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกลําวท าให๎ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงที่จะไมํสามารถหารายได๎ท่ีเพียงพอในการที่จะท าให๎คน
ไทยได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต๎อง

แบกรับการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น  โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ 1 คน และ
คาดการณ์วําในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู๎สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท๎า
ให๎ต๎องน าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงานไทยในด๎านการยกระดับรายได๎และ
ทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช๎า  ปัญหาการค๎ามนุษย์  และการขาดการคุ๎มครองทางสังคม
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่องที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ อาชญากรรม  โรคระบาด และภาระ
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ทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยํางไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ  ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต๎น  สศช . จะค านวณใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยูํที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี 

1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎  โอกาสการเข๎าถึง

บริการภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม  และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได๎และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์สํวนใหญํตกอยูํในกลุํมที่มีโอกาส
และรายได๎สูง ท าให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ 10 ของประชากรกับกลุํมคนจนร๎อยละ 10 ของประชากร  มี
ความแตกตํางกันถึง  34.9 เทําในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังสํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ  อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น  คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม  การแยํงชิง
ทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆ  จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน  การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง  การใช๎ประโยชน์ของทรัพยากรท๎องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะชํวยลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม  ซ่ึง
จะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจสํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  อยํางไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากข้ึน  จะสํงผลให๎เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนสํงมีต๎นทุนต่ าลง  และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความค๎ุมคํามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต๎องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสํวนเอื้อหรือท าให๎
จ าเป็นต๎องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญๆ  ที่จะ
ชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 69                                                                                                                                                                                                                                                   
หนํวยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน  มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะเพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต๎องด าเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหํงรัฐ  และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอ่ืน  ให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสร๎าง
โอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ  อ านาจหน๎าที่  และ
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น  รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต๎องด าเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ  โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง  และการใช๎จํายเงิน
แผํนดิน อยํางคุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม  มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน และสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา  หนํวยงานวิจัยตํางๆ  น๎าเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห์ สังเคราะห์  เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญํและคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหาร  จัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ  เพ่ือรายงานข๎อ
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ค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ  เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา  ทบทวน แนวนโยบาย  มาตรการ 
และกลไกการท๎างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากขึ้น 

      2.บริบทภายนอก 
2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็น
ศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก  โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน  ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุํมประเทศ
ก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา  สะท๎อนถึงระยะเวลาในการเตรียม
ความพร๎อมเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนาแล๎วคํอนข๎างมาก  โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มี
การขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางด๎าวมากขึ้น  นอกจากนี้ มีความต๎องการสินค๎าและ
บริการที่เหมาะกับผู๎สูงอายุมากขึ้น  นับเป็นโอกาสอยํางมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎าน
การค๎าและบริการ ด๎านการทํองเที่ยว ที่พักอาศัย การให๎บริการสุขภาพในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว 

2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค๎าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวําง  
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา  Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู๎เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน ) เพ่ือ
ผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน  โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท๎าให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 

2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มํุงเน๎นให๎ความส าคัญกับเรื่องความโปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมาก
ขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ 1) การลดข๎อจ ากัดในด๎านอุปสงค์ใน
ประเทศ 2) โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและ
วัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตใน
ประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ๎านและ 3) โอกาสในการใช๎ความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็นศูนย์กลางทางด๎านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

 (3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด๎านมาตรฐานของ
การค๎าและบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอมต๎องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม /ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค๎าจะ
กํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน  แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค๎าเกษตร  สินค๎าก่ึงทุนและ
เทคโนโลยีเข๎มข๎น  รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมํทั่วถึง  ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ าปัญหา
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ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคตํอการสร๎างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ๎าเป็นตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน๎มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎างผลกระทบตํอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไมํประสบความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร  การ
ขยายตัวของเครือขํายทางสังคมออนไลน์  สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง  ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ  และความเชื่อในสังคม  
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน  
ท าให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดชํวง  และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป  สํงผลกระทบตํอความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์  
และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหมํ เกิดความเสี่ยงตํอการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เชํน ระบบนิเวศปุาไม๎  ระบบนิเวศชายฝั่ง  พ้ืนที่ชุํมน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง  และการสูญเสียแนวปะการัง  การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผลตํอความมั่นคงด๎านอาหาร  สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น  ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม  สํงผลกระทบตํอภาคการผลิต  
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน  นอกจากนี้ 
ข๎อตกลงระหวํางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข๎มข๎นและเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทย
ต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กระแสการแขํงขันทางการค๎า 

2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเปูาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให๎
การรับรองแล๎วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด๎วยเปูาประสงค์  (Goal) จ๎านวน 17 ข๎อ และเปูาหมาย  (Target) 
จ๎านวน 169 ข๎อซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมด
ไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา  มีความเทําเทียมกันทางเพศ  สํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มี
ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไมํเทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวําง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  เตรียมความพร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน  สํงเสริมให๎
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 
 1.2.4 . กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

      1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ  ท าให๎การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการ
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ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  และน๎าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

     2.การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

    3.เป้าหมาย 
3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว  (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ า

กวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการสํงออกขยายตัว
เฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 

3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์

อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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 1.2.5  แนวทางการพัฒนา 
      1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ทั้งด๎านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด๎านบุคลากรวิจัย  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  และด๎านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให๎ใช๎ประโยชน์
อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มีทักษะ

ความรู๎และสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี  เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแขํงขันใน
ตลาดแรงงานได๎  สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและ
ระหวํางพื้นที่การผลิต  เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให๎
ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท๎ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน  สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพ่ิมสัดสํวนความเป็นเจ๎าของของคนไทย
และสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาตํอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักใน
การเดินทางและขนสํงของประเทศ  พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง  
ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  
เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน ลงสูํระดับท่ีจ าเป็นส าหรับการสร๎าง
ความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาด
ตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหลํงน้ า  ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใช๎กลไกตลาดในการปูองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงขํายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ  เกี่ยวกับ
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การทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํ
สากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุํมคลัสเตอร์ทํองเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว  ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน  
เชํน โลจิสติกส์ และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ  เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวําง
ประเทศ เป็นต๎น สํงเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎  มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร๎างสรรค์  การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎ามประเทศ  บริษัทการค๎าระหวําง
ประเทศ รวมทั้งการให๎ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

      2.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน  วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะการ
เรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให๎มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศวัยผู๎สูงอายุให๎มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต  มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํเพ่ือ

สร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ตั้งแตํกระบวนการผลิต  สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คนดี    

คนเกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์จากตัวผู๎เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎  ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให๎สอดคล๎อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยูํอาศัยส าหรับ

ผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา
ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร  และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการ
ใช๎ทรัพยากรรํวมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพ่ือน ารายได๎กลับมาใช๎
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ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและความจ าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ  โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพื่อขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ๎าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 

    3.การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  โดย

สนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร๎างคําจ๎าง
แรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง  เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย  โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับพื้นท่ี  สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุน
ด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มี
รายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ  พัฒนาโครงการที่
อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย  (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกัน  
โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  สนับสนุนให๎
เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า  พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน  และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม  รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีท่ีเป็น
ธรรม เชํน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การค๎ุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และการเข๎าถึง
กระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เชํน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก  กฎหมายที่ดิน 
เป็นต๎น 

     4.การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร๎อมรองรับ

ความเป็นเมือง  ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนสํง  ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน  มีคุณภาพ และเพียงพอตํอความต๎องการ
ของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศท้ังด๎านการค๎า  การลงทุน 
และการบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํ
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อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความสะดวกทางการค๎า  ขนสํง และโล
จิสติกส์ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให๎ความส าคัญ
กับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพื่อดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือน
บ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให๎ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์  การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว  และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  
เพ่ือชํวยอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

    5.การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวนน าระบบสารสนเทศมาใช๎
เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคํา
ทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน์อยําง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให๎แกํ
ผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน  จัดท าฐานข๎อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ  
บริหารจัดการน้ าเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ  สร๎างศูนย์ข๎อมูลทรัพยากรน้ า  จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นท่ี เชํน คณะกรรมการลุํมน้ า และองค์กรผู๎น า  คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  การทํองเที่ยว  การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรํโดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแรํมาใช๎ประโยชน์  ค านึงถึงความจ๎าเป็นและมูลคําในอนาคต  บังคับใช๎
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎วที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ  เชํน การปฏิรูประบบภาษีและคําธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํ
อุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) สํงเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับประชาชน  เรํงรัด
แก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก  โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุดเรํง
ก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต  สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน  โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน  และ
การบังคับใช๎กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแมํบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน  หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงใน
ประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน  การเคลื่อนย๎ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให๎ความส าคัญกับการปูองกันน๎าทํวม  วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบ
นิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ  และการจัดท าแผนธุรกิจ
ตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

      6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาคสํวน

สามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎  เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ  จัดจ๎างโครงการ
ของทางราชการ  ข๎อมูลการประมูลโครงการ  ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เชํน คดีท่ีไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุค
สมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความคลํองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวนตํางๆ  ในระดับพ้ืนที่
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร๎างผลงานที่มีคุณภาพ  
รวดเร็วและนําเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎  โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว๎าง 

 1.3  ประเทศไทย 4.0  
  เป็นความมุํงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ ไปสูํ “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ” กลําวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยูํในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท า
มาก ได๎น๎อย” เราต๎องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน๎อย ได๎มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางน๎อย
ใน 3 มิติส าคัญ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ์” ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม”        2)เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม 3)เปลี่ยน
จากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน 
      1.3.1 “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
           1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ( Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี ( Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู๎ประกอบการ ( Entrepreneur) 2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํที่รัฐต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํ
ตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง   3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมี
การสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า ไปสูํ High Value Services 4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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     1.3.2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
           “ประเทศไทย 4.0” เป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ ” (New 
Engines of Growth) ด๎วยการแปลง “ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ” ของประเทศท่ีมีอยูํ 2 ด๎าน คือ “ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให๎เป็น “ความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน ” โดยการเติมเต็ม
ด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย” ประกอบด๎วย 
1.กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2.กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med) 
3.กลุํมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) 
4.กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5.กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง (Creative, Culture & High Value Services) 
         ทั้ง 5 กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร๎าง “New Startups” 
ตํางๆมากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร ( Agritech) เทคโนโลยีอาหาร ( Foodtech) ในกลุํมท่ี 1.เทคโนโลยีสุขภาพ 
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ ( Meditech) สปา ในกลุํมที่ 2 เทคโนโลยีหุํนยนต์ ( Robotech) ในกลุํมท่ี 3 
เทคโนโลยีด๎านการเงิน ( Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน ( IoT) เทคโนโลยีการศึกษา ( Edtech)      
อี–มาร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce) ในกลุํมท่ี 4 เทคโนโลยีการออกแบบ ( Designtech) 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service 
Enhancing) ในกลุํมท่ี 5 เป็นต๎น 
         กลําวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่ส าคัญ คือ 
1)เป็นจุดเริ่มต๎นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อยํางเป็น
รูปธรรม 2)เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา 
และการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อมๆ กัน  3)เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวนภายใต๎แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชา
รัฐที่ผนึกก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของการ “รู๎จักเติม รู๎จักพอ และรู๎จักปัน” 
 1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี สํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 
ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎สามารถ  ใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด๎วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต๎  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ๎านเหลื่อมนั้นตั้งอยูํภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการเกษตร  การ
ทํองเที่ยว  การค๎าการลงทุน การพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู๎  เทําทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ สร๎างความม่ันคงด๎านอาหาร  แก๎ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎อยํางอบอุํน   ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยํอ  ดังนี้    
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   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 
บัญญัติให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัดให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) จึงได๎จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี สํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิค๎ุมกันตํอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูํกับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให๎สังคมสมานฉันท์และอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 
 1.2  หลักการ มุํงสร๎างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตํางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผํนดิน 
เพ่ือสร๎างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล๎องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล๎อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให๎จ าเป็นต๎องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตํางๆ ของประเทศให๎เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด๎านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทํองเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1  พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ( East West Economic 
Corridor) เชํน พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแมํสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกํน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก๎ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต๎ ( North South Economic Corridor) 
ได๎แกํ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแกํน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก๎ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวํางประเทศ โดยเน๎นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงขํายคมนาคมขนสํงเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันเชิง
พ้ืนที่ เชํน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสํงทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขํายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เชํน พิษณุโลก และขอนแกํน 
 2.4 สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให๎ยั่งยืน ได๎แกํ 
พัฒนาแหลํงน้ าให๎เพียงพอตํอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองและแหลํงอุตสาหกรรม และการจัดให๎มีการจัดการใช๎
ประโยชน์ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ( 1) เพ่ิมศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว  การตั้งองค์กรรํวมภาครัฐ
และเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือสํงเสริมอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน และสํงเสริมความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน 
  ( 2) สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู๎  เทําทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 
  ( 3) สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพื่อสร๎างความม่ันคงด๎านอาหาร  แก๎ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎อยํางอบอุํน 
  ( 4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยเรํงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ 15.9 
ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุํมน้ า พัฒนาแหลํงน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้ง
การแพรํกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  ( 1) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด๎วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) 
เน๎นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร๎างการผลิตด๎านการเกษตรการสํงเสริมการค๎า การ
ลงทุนและการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
  ( 2) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด๎วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน๎นให๎
ความส าคัญกับความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าการเกษตร สํงเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  ( 3) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด๎วย ขอนแกํน  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร๎อยเอ็ด  เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค๎าบริการ และการลงทุนของภาค การใช๎
ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก๎าวหน๎า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูํกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  ( 5) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ประกอบด๎วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุํงเน๎นการพัฒนาระบบชลประทานให๎เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) 
พัฒนาการทํองเที่ยวทั้งการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด๎วยการสร๎างคุณคําเพ่ิม และพัฒนาเส๎นทาง 
  ( 5)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2 ประกอบด๎วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุํงเน๎นการพัฒนาแหลํงน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและขาดแคลนน้ า  การสร๎าง
งานและรายได๎จากการทํองเที่ยวให๎มากข้ึน 

3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุํงกุลาร๎องไห๎เพื่อการสํงออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสูํอินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด๎วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข๎มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุํมน้ าชีตอนบนและลุํมน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
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4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแกํน มหาสารคาม ร๎อยเอ็ด)                  
(พ.ศ. 2557 - 2560)   กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค๎า การบริการ  
             การทํองเทีย่ว และการลงทุนสูสํากล  
เป้าประสงค์ 

       1. เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให๎ได๎มาตรฐาน  
       2. เพ่ิมมูลคําการค๎า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
       3. พัฒนาการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดสูํการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  
       4. ความพร๎อมกลุํมจังหวัดในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการค๎า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให๎มีความเข๎มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสํงเสริมการค๎า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมศักยภาพ การทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 

5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2557-2560 
วิสัยทัศน์  :  ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ 
                อนุภมิูภาคลุ่มน้ าโขง 
 พันธกิจ 

1.เสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยูํด๎วยความผาสุก 
 2.พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน  
 3.พัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางของกลุํมประเทศอนุภาคลุํมน้ าโขง 
เป้าประสงค์  
    1. อัตราการเจริญเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ 

  
    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร๎างความมั่นคงทางสังคม 

  
    3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการอยํางยั่งยืน 
    4. ยกระดับการค๎า การลงทุน และการบริการให๎มีการเชื่อมโยงกับกลุํมประเทศอนุภาคลุํมน้ าโขง และอาเซียน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎ภาคเกษตร ภาคบริการ  
และการทํองเที่ยว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขํงขันของ OTOP และ SMEs 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สํงเสริมเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร๎างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยูํเย็นเป็นสุข 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ สร๎างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  :   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูรักษาทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุาอยํางมีสํวนรํวมและมีการใช๎ 

 ประโยชน์จากปุาอยํางยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินแบบมีสํวนรํวม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร๎างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร๎างความปรองดอง สมานฉันท์และสํงเสริมประชาธิปไตย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อยภายใน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมศักยภาพโครงขํายการคมนาคมขนสํงในการเชื่อมโยงกับกลุํมประเทศอนุ  

ภูมิภาคลุํมน้ าโขง และอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร๎างความรํวมมือกับประเทศในกลุํมอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สํงเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสํวนรํวม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 

6. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให๎นําอยูํ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขํงขัน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์  18  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 
  1.1   พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชํวงวัยให๎ตลอดชีวิต 
  1.2   เสริมสร๎างคํานิยม  คุณธรรม   จริยธรรม   และวัฒนธรรมที่ดีงามแกํเด็กและเยาวชน  
  1.3   พัฒนา  สํงเสริม  และสนับสนุนการจัดการด๎านสาธารณสุข  การปูองกันและควบคุมโรค  การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทาง รํางกายและจิตใจ  ให๎ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์  
  1.4   พัฒนา  สํงเสริม  และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  การแพทย์พ้ืนบ๎านและ
สมุนไพร 
 1.5   พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให๎กับเด็กเยาวชน และประชาชน ทุกคน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 
  2.1   การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํงมวลชน  
  2.2   พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่น 

2.3   พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ให๎เมืองและชุมชน        
        ปลอดภัย  โดยให๎ชมุชนมีสวํนรํวม 

  2.4   สํงเสริมและสนับสนุนให๎หมูํบ๎าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 
  3.1  พัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค๎าเกษตรอยํางครบวงจร  
ตั้งแตํการผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาด 

3.2  สํงเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู๎และน๎อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ 

3.3  พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎ 
  3.4  พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง 
ดังนี้ 
  4.1   สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนและเครือขํายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 
  4.2   อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎  และปุาต๎นน้ าล าธารให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์  
  4.3   พัฒนาฟื้นฟูแหลํงน้ าและบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 
  4.4   การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให๎อุดมสมบูรณ์  
 4.5   เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  

7. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น2559-2561  

วิสัยทัศน์ 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน” 

พันธกิจ 
 1.เสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งและพัฒนาให๎เป็นเมืองที่นําอยูํอยํางยั่งยืน  
 2.พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให๎ได๎มาตรฐาน และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  
 4.สร๎างเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎ โดยเชื่อมโยงการค๎า การลงทุน การบริการและการทํองเที่ยว  
 5.พัฒนาโครงขํายระบบการคมนาคมขนสํง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขํายการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให๎มีประสิทธิภาพ  และได๎มาตรฐาน 
 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์ มีความสมดุล  อยํางยั่งยืน  
 7.สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ สํงเสริมทํองเที่ยวของชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ท๎องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท  อยํางทั่วถึงและเป็นระบบ 
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1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขํายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่นให๎มี
ประสิทธิภาพได๎มาตรฐาน 

1.3 พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสํวนรํวม 
1.4 สํงเสริม  สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอยํางเป็นระบบครบวงจร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเส๎นทางคมนาคมขนสํงให๎ได๎มาตรฐานและให๎ทั่วถึง  
 2.2 พัฒนาระบบการให๎บริการขนสํงมวลชนให๎ได๎มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย  
 2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาในด๎านตํางๆอยํางสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
 3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยํางท่ัวถึงและ

มีคุณภาพ 
 3.2 พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูํความเป็นเลิศ  และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย  
 3.3 สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน  
 3.4 สํงเสริมและปลูกฝังคํานิยมหลัก 12 ประการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการและยั่งยืน  
 4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต๎นน้ าล าธารให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์  
 4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหลํงน้ า  แหลํงน้ าใต๎ดินและการบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

โดยประชาชนมีสํวนรํวม 
 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 4.5 สร๎างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 4.6 สํงเสริมการใช๎พลังงานทางเลือก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
 5.1 พัฒนาสํงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎ภาคเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
 6.1 พัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุขให๎มีคุณภาพและเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงเทําเทียม  
 6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให๎มีคุณภาพ  และเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงเทําเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.1 เสริมสร๎างคํานิยม  คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแกํเด็กและเยาวชน  
 7.2 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
 7.3 พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจให๎เข๎มแข็งและสามารถแขํงขันได๎  
 7.4 พัฒนาสํงเสริม การพาณิชย์ การลงทุน และการทํองเที่ยว  
 7.5 สํงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู๎ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการ

ประกอบอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 8.1 สํงเสริมการกระจ าอ านาจให๎แกํภาคประชาชน  
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 8.2 สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมํในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอยํางตํอเนื่อง 

 8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให๎เพ่ิมข้ึนและพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง  
8.4 สํงเสริมการมีสํวนรํวมและการสร๎างเครือขํายของภาคประชาชน 
 

2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองพล 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

  เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ   ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้
เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

      “เมืองพลเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ความสุขของประชาชน” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรตํางๆ  ท่ีเกี่ยวข๎อง  

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาออกเป็น  4  ยุทธศาสตร์  28 แนวทาง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

(1) สํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา 
(2) สํงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
(3) การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให๎มีประสิทธิภาพ 
(4) ปูองกันและเสริมสร๎างสุขภาพของประชาชนให๎แข็งแรง 
(5) สํงเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม 
(6) การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(7) การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(8) การสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
(9) สํงเสริมการรับรู๎ขําวสารและการเข๎าถึงข๎อมูลของประชาชน 
(10) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
(1) การกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม ถนน ทางเท๎าและทํอระบายน้ า 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(3) พัฒนาและเสริมสร๎างระบบการจราจรให๎มีประสิทธิภาพ 
(4) พัฒนาระบบการใช๎ประโยชน์จากที่ดินให๎เหมาะสม 
(5) การจัดท าผังเมืองและพัฒนาเมืองนําอยูํ 
(6) พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน 
(7) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให๎บริการ 
(8) ปรับปรุงเทศบัญญัติและการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
(1) สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน 
(2) สํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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(3) สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว   
(4) สํงเสริมการจ๎างแรงงานในท๎องถิ่น 
(5) การปรับปรุงและพัฒนารายได๎   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
(1) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของท๎องถิ่น 
(2) สร๎างจิตส านึกและการมีสํวนรํวมในด๎านสิ่งแวดล๎อม 
(3) ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผํอนหยํอนใจและภูมิทัศน์ให๎สวยงาม 
(4) ลดมลภาวะทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 
(5) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 
2. ประชาชนได๎รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. มีการคมนาคมที่สะดวกและได๎รับบริการด๎านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอยํางทั่วถึงและเพียงพอ  
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
5. ประชาชนอยูํในสภาพแวดล๎อมที่ดีปราศจากมลพิษ  และมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมที่มี

ประสิทธิภาพ 
6. มีการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
7. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  สามารถตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหลํงน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร๎อยละ  5 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎ประชาชนได๎ใช๎บริการร๎อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู๎มากขึ้นร๎อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยูํ 
   4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร๎อยละ 80 มีความรู๎และมีสํวนรํวมในการพัฒนาการทํองเที่ยว  ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร๎อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึนในอัตราร๎อยละ 5  และพ่ึงตนเองได๎มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร๎อยละ  60  นําอยูํอยํางสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร๎อยละ  70 
   9)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร๎อยละ  70 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด๎านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
   - คําเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
   2)  ด๎านการพัฒนาเมืองและชุมชนให๎นําอยูํ 
   - คําเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

3)  ด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขํงขัน   
   - คําเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
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4)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   - คําเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
           2.6  กลยุทธ์ 

(1) สํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา 
(2) สํงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
(3) การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให๎มีประสิทธิภาพ 
(4) ปูองกันและเสริมสร๎างสุขภาพของประชาชนให๎แข็งแรง 
(5) สํงเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม 
(6) การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(7) การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(8) การสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
(9) สํงเสริมการรับรู๎ขําวสารและการเข๎าถึงข๎อมูลของประชาชน 
(10) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
(11) การกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม ถนน ทางเท๎าและทํอระบายน้ า  
(12) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(13) พัฒนาและเสริมสร๎างระบบการจราจรให๎มีประสิทธิภาพ 
(14) พัฒนาระบบการใช๎ประโยชน์จากที่ดินให๎เหมาะสม 
(15) การจัดท าผังเมืองและพัฒนาเมืองนําอยูํ 
(16) พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน 
(17) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให๎บริการ 
(18) ปรับปรุงเทศบัญญัติและการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเป็นธรรม 
(19) สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน 
(20) สํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(21) สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว   
(22) สํงเสริมการจ๎างแรงงานในท๎องถิ่น 
(23) การปรับปรุงและพัฒนารายได๎   
(24) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของท๎องถิ่น  
(25 ) สร๎างจิตส านึกและการมีสํวนรํวมในด๎านสิ่งแวดล๎อม 
(26) ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผํอนหยํอนใจและภูมิทัศน์ให๎สวยงาม 
(27) ลดมลภาวะทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 
(28) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
3)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมท่ีมีอยํางยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้  

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได๎ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยําง
น๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู๎น าชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท๎องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน 

      มีเส๎นทางสัญจรเป็นไปด๎วยความสะดวก   เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข   2  
(ถนนมิตรภาพ )   หมายเลข 2233 ถนนลาดยางเชื่อมกับ บ๎านทํานางแมว อ าเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน หมายเลย 
2065  ถนนลาดยางเชื่อมไปยังอ าเภอแวงน๎อย และเชื่อมกับ  อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  และหมายเลข 2440 
ถนนลาดยางไปอ าเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน ถึงอ าเภอบ๎านใหมํไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์      

      มีสถานีขนสํงผู๎โดยสาร และมีรถโดยสารประจ าผํานสถานีหลายสาย เชํน กรุงเทพ-ขอน
แกํน,อุดรธานี-นครราชสีมา – อ าเภอเมืองพล – จังหวัดชัยภูมิ  ผํานเขตเทศบาล 

      มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   ผํานสถานีรถไฟเมืองพล  (กรุงเทพฯ – แกํงคอย –   
บัวใหญํ –เมืองพล – บ๎านไผํ –ขอนแกํน - อุดรธานี -หนองคาย ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   
      มีสวนสาธารณะ  3  แหํง มีแหลํงเก็บน้ าไว๎ใช๎เพื่อการเกษตรกรรม  และการประปา  ได๎แกํ 

สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย,สวนสาธารณะสระจันทร์,สวนสาธารณะสระแก   
      มีตลาดสดของเทศบาล  2  แหํง 
      ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพค๎าขาย เนื่องจากเป็นสังคมเมือง 
      มีโรงเรียน  สพฐ. 1 โรงเรียน คือโรงเรียนพล  ในเขตอ าเภอพล สอนตั้งแตํระดับกํอนมัธยม

ต๎น-มัธยมปลาย 
            มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจ านวน 3 แหํง ได๎แกํ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล โรงเรียน

หนองแวงประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์  
   มีโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ โรงเรียนมหาไถํศึกษา  โรงเรียน

อนุบาลไพศาลวิทย์  โรงเรียนกระแสพัฒนา  โรงเรียนซูํเอ็ง  
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แหํง  สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล 
      มีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ   อยูํในเขตเทศบาล   คือ  ส านักงานไฟฟูาภูมิภาคสาขาพล  

ส านักงานอัยการจังหวัดพล  ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอพล  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพล   สถานี
รถไฟเมืองพล  ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพล  ธนาคารออมสินสาขาพล ส านักงานไฟฟูาสํวนภูมิภาคสาขาพล 

      มีการประสานความรํวมมือระหวํางเทศบาลกับสํวนราชการในพ้ืนที่ 
      มีการจัดตั้งชุมชน  14 ชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลประกอบด๎วย  ตัวแทนของ

ประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  9 คน 
  ผู๎น าชุมชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให๎มีน้ าใช๎อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

      เทศบาลเมืองเมืองพล   มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของประชาชน 

      มีสนามกีฬาอเนกประสงค์   จ านวน  15  แหํง สนามบาสเกตบอล   2 แหํง   สนามกีฬา
กลางคืน 4 แหํง  สนามตะกร๎อ สนามกีฬาเทนนิส 1 แหํง  หอประชุมอเนกประสงค์ 4 แหํง 

      มีประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษาที่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเดํนของชุมชนและเป็นที่
รู๎จักอยํางแพรํหลาย 

      มีวัด 4 แหํง    ได๎แกํ วัดศรีเมืองพล วัดมิ่งเมืองพราราม วัดสระจันทร์ทราวาส วัดจันท
รัตนาราม 

      เทศบาลเมืองเมืองพลมีระบบเสียงไร๎สายประชาสัมพันธ์   ให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสาร 

      ชุมชนในเขตเทศบาล   มีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนในชุมชนได๎รับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร 

    มีการให๎บริการด๎านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ
โทรศัพท์ไร๎สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   

      มีกองทุนเมืองในชุมชน  เชํน  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
      มีกลุํมอาชีพแมํบ๎าน  กลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน  กองทุนปลดทุกข์สร๎างสุขผู๎สูงวัย กองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนเมืองเมืองพล 
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2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุํมสาวอพยพไปหางานท าในเมืองใหญํและตํางประเทศ 
      ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํม

อาชีพอยํางเข๎มแข็ง 
      ไมํมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํ  ไมํมีโรงงานในพ้ืนที่  
      เทศบาลเมืองเมืองพล  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด๎าน เชํน ด๎านการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไมํเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
         มีที่ดินวํางเปลําจ านวนมากท ารั้วปิด กั้นไว๎ท าให๎ภูมิทัศน์ในเขตเมืองไมํสวยงาม ท าให๎การ

พัฒนาเมืองเป็นไปได๎ช๎าและคํอนข๎างยาก 
3)  โอกาส (O : Opportunity) 
      เป็นเมืองผํานเส๎นทางหลักและการคมนาคมสะดวก   สามารถรองรับการขยายตัวของการ

ลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐเป็นอยํางดี  การปฏิรูป ระบบราชการท า

ให๎พนักงานเกิดความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
      ได๎รับงบประมาณจากสํวนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให๎เพียงพอในการบริหารจัดการท๎องถิ่น 
4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหวําง   องค์การบริหารสํวนต าบล โจดหนองแก กับ

เทศบาล เมืองเมืองพล ในการพัฒนาถนนซึ่งเป็นเส๎นทางการคมนาคมเข๎ามาในเขตเมือง พื้นที่แนวเขตเป็นขององค์การ
บริหารสํวนต าบลโจดหนองแก แตํประชากรที่สัญจรไปมาสํวนเป็นประชากรของคนในเขตชุมชนเมือง 

      ปัจจุบันเทศบาล เมืองเมืองพล เป็นเทศบาลขนาด ใหญํ มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน๎าที่ตํางๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของเทศบาล  ตามกฎหมายอื่น   ตามภารกิจถํายโอนฯ  
ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบตํางๆ ในการปฏิบัติงานท าให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงาน 
      การถํายโอนภารกิจตํางๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให๎การปฏิบัติงาน เกิดความ

ลําช๎าไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
      การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถด าเนินการแก๎ปัญหาได๎  ต๎อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเทํานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได๎ยากมาก 

   6)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาล เมืองเมืองพล ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให๎เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต๎องการของประชาชน  โดยเทศบาลได๎ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล  ดังตํอไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได๎ดังนี้ 
    1 )  มีเส๎นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาล สายหลักเป็นถนนลาดยาง ที่เป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ร๎อยละ 70 ถนนลาดยาง เปูาหมายคือต๎องการให๎ได๎มากกวํานี้หรือร๎อยละ 100   โดยผู๎บริหาร          
มีนโยบายที่จะด าเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไมํสามารถด าเนินการได๎  เนื่องจาก
งบประมาณด าเนินการไมํเพียงพอ และถนน ที่มีทางระบายน้ า ร๎อยละ 90 ขึ้นไป แตํเทศบาลได๎จัดท าแผนงาน  โครงการ
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การกํอสร๎างถนนและทางระบายน้ าและขนาดชนิดของทํอระบายน้ าถนนภายในเขตเทศบาลเมื่อคิดเป็นร๎อยละแล๎ว ถนน
ทั้งหมดของเทศบาลมีระบบระบายน้ า ร๎อยละ 98.59 

2)  การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้น อยูํในซอยขนาดเล็กและลึก ท าให๎จ ากัดพ้ืนที่ติดตั้งไฟฟูา   เทศบาลจึงไมํ
สามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน  การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความ
เข๎าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  ถึงวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว 
และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน  

3)  การประปา   ในเขต เทศบาล  มีหนํวยงานการประปาสํวนภูมิภาค
รับผิดชอบการให๎บริการ เมื่อค านวณแล๎วมีครัวเรือนได๎รับบริการ ร๎อยละ 90 ขึ้นไป   และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ มี
ข๎อร๎องเรียนเรื่องน้ าประปาไมํสะอาดน้ าเป็นฝุุนสีด าปุนบํอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นทํอประปาเกําเกิดการตกตะกอนของ
น้ า และ แหลํงน้ า ดิบในการผลิตประปา  มี 2 แหํง ต๎องสลับกันปิดเปิดสํงน้ าให๎ประชาชน แตํการประปาได๎จัดท าแผน
ปรับปรุงแหลํงน้ าดิบเพื่อท าทางน้ าให๎ไหลสะดวกชํวงฤดูแล๎ว ปัจจุบันเทศบาลยังไมํประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า
สามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให๎ชุมชนได๎  
     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค   จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  
ประชากรในพ้ืนที่มีท่ีอยูํอาศัยที่มั่นคง บ๎านเรือนสํวนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยเนื่องจากเทศบาลมีการด าเนิน การ 
ตาม พ.ร.บ.ผังเมือง รณรงค์ให๎รักษาความสะอาด จัดการขยะภายในชุมชน เพื่อเตรียมเข๎า โครงการประกวดชุมชน ปลอด
ขยะ(ชุมชนสีเขียว) มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียง
เล็กน๎อย เพราะในเขตเทศบาลไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุใน
ถังหรือขวด  ในชุมชนที่ไมํมีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค    

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรสํวน
ใหญํ ประกอบการค๎าขาย รับจ๎าง ร๎อยละ  70  รายได๎สํวนมากมาจากการค๎าขายและรับจ๎าง และบางสํวนมีรายได๎จากรับ
ราชการ คนอายุ 15-60 ปีมีอาชีพและรายได๎  และผู๎สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ร๎อยละ  90  มีอาชีพและมีรายได๎   ถ๎า
เปรียบเทียบอัตราการวํางงานทั้งจังหวัด ร๎อยละ 0.97  ถือวําอัตราการวํางงานของประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ า
กวํามาก  ประชากรบางสํวนมีรายได๎จากการรับจ๎างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนสํวนมากมี
อาชีพค๎าขาย           มีห๎างร๎าน  ร๎านค๎า  ท าให๎มีรายได๎มากจากการค๎าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไมํเทํากัน 
แตํปัญหาก็คือ รายได๎เฉลี่ย ไมํต่ ากวําคนละ  30,000 บาทตํอปี การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชน
แออัดและสํงผลกระทบกับสภาวะแวดล๎อม  เชํน ปริมาณการปลํอยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู๎ราง หรือทํอระบายน้ ามีมาก
ขึ้น  เกิดปัญหาการร๎องเรียนมายังเทศบาล  การแก๎ปัญหาคือ เทศบาลก็ได๎ลงพื้นที่แก๎ไขปัญหาทุกครั้ง รวมทั้งได๎จัด
โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ าและก าจัดต๎นก๎านธูปฤษี ท าความสะอาดทํอและรางระบายน้ าในชุมชน โดย
การจ๎างแรงงานในชุมชน ผลที่ได๎ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมมากข้ึน  และท าให๎
ประชากรมีรายได๎เพ่ิมข้ึน อีกท้ังเทศบาล   ได๎แก๎ไขปัญหาโดยจัดโครงการสํงเสริมอาชีพ   เพื่อให๎ชุมชนมีรายได๎เสริมจาก
การประกอบอาชีพ เสริม อุดหนุนกลุํมอาชีพในชุมชน  แตํการพัฒนาด๎านนี้ยังไมํบรรลุวัตถุประสงค์เทําท่ีควร   เนื่องจาก
กลุํมอาชีพตํางๆ ยังขาดความรู๎ด๎านการบริหารจัดการและความรู๎ด๎านการตลาด   
  (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  15-60  ปี อยูํในก าลังแรงงาน 

ร๎อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราสํวนกับจังหวัด ร๎อยละ  73.99   ซึ่งสูงกวํามาก  แตํคําแรงในพ้ืนที่ เทียบเทํากับร ะดับ
จังหวัด  ประชากรอายุระหวําง  25-50 ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ  
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ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพื้นที่
ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย  ปัญหานี้ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให๎กับประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก๎ไขปัญหา คือ เทศบาลและหนํวยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให๎
ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  
ผู๎ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมํได๎กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช๎ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไมํเหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมํสม่ าเสมอ  และประชากรสํวนมาก
ได๎รับการตรวจสุขภาพ  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก๎ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรอายุ 15-60 ปีเต็ม ร๎อยละ 99  
อําน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอยํางงํายได๎  เด็กอายุ  6-14  ปี  ร๎อยละ  100 ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได๎เรียน
ตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเทํา  ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไมํสามารถท่ีจะแขํงขันกับเมือง
ใหญํๆ ได๎  การแก๎ปัญหาของเทศบาล  ได๎จัดกิจกรรมให๎กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
อาหารกลางวัน ให๎กับทางโรงเรียนในเขตเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรํวมกันจัดกิจกรรมตํางๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปรํวมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด๎วย  ประชากรในเขตเทศบาลให๎ความรํวมมือกันท ากิจกรรม
สาธารณะตํางๆ อสม. ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการได๎รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่
เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุํน  การแก๎ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให๎
ทุกสํวนทุกฝุายทุกคนมีสํวนรํวมและรณรงค์ให๎เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให๎ชุ มชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เชํน  
การแขํงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคด๏านส์  งานประเพณี  เป็นต๎น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามี บางครัวเรือน  ที่ไมํมีการปูองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก๎ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได๎ตามอ านาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด  
คือการติดตั้งกล๎องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก กํอสร๎างหอนาฬิกาบอก
เวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  
งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความรํวมมือไปยังผู๎น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถท่ีจะแก๎ไขได๎  ทั้งท่ีมีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องท่ีทางเทศบาลจะต๎องหาวิธีที่
จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถด าเนินการได๎ 
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    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร พลได๎ให๎ข๎อมูล
สถิติ คดียาเสพติด ในเขตเทศบาลนั้นพบวํา   ตั้งแตํ พ.ศ.2549-2558 มี 637 คดี  เฉลี่ยปีละ 64 คดี โดยเฉพาะ ปี 2554  
มีมากท่ีสุด 265 คดี ในชํวงระยะ 5 ปี(พ.ศ.2554-2558) มีสถิติลดลงทุกปี ซึ่งแสดงให๎เห็นวําประชาชนทั้งผู๎เสพและผู๎ขาย
มีความเกรงกลัวตํออ านาจกฎหมายมากขึ้น แ ตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย เหตุผล อีกประการหนึ่งคือการ ได๎รับความ
รํวมมือกับทางผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานของเทศบาลที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาของเทศบาล
สามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎
ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได๎ให๎ความรํวมมือ
มาโดยตลอด   

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลสํวนมากเป็นพื้นที่ ชุมชนเมือง เป็นเศรษฐกิจส าหรับค๎าขาย ที่อยูํอาศัย  

ร๎านค๎า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  บึง 
และสวนสาธารณะ ใช๎ ดินถมริมแหลํงน้ าเพ่ือให๎เป็นแหลํงพักผํอน และสถานที่ออกก าลังกายส าหรับประชาชน  ปัญหา
ด๎านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก๎ไขปัญหา เทศบาลได๎จัดท าโครงการเพื่อแก๎ปัญหาให๎กับประชาชนและ
เป็นไปตามความต๎องการของประชาชน  เชํน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให๎ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่   โครงการปลูกต๎นไม๎
ในวันส าคัญตํางๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให๎รํมรื่นสวยงาม  ให๎เป็นเมือง
นําอยู ํเป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลได๎จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล   มีทั้งหมด 14 ชุมชน  แตํละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็น

ตัวแทนของชุมชน 9 คน ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎างของเทศบาล  ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้ง
เป็นอยํางดีเชํน   การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ในปี พ.ศ. 2555 ประชาชนมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี   5,779   คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   9,059  คน  คิดเป็นร๎อยละ   63.79  จ านวนผู๎มาใช๎
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 5,772  คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  9,059  คน  คิดเป็นร๎อยละ  63.72  ปัญหาคือ
การแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎างสูง มีจุดที่นําสังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่จะมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรี  การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความรํวมมือ  ผู๎น า  เจ๎าหน๎าที่ท่ีมีหน๎าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง 
สอดสํองพฤติกรรมและให๎รายงาน ผู๎บังคับบัญชา ทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได๎และท าไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได๎พยายาม
แก๎ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท๎องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการ
ประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข๎ารํวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  สํงผลให๎เทศบาล
ด าเนินงานตามความต๎องการของประชาชน  และประชาชนได๎รับประโยชน์  และมีสํวนรํวมในการพัฒนาเทศบาล  
นอกจากนี้  เทศบาลได๎จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน  ของคณะผู๎บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล   อสม. 
และกรรมการชุมชน   โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู๎และประสบการณ์ท่ีได๎รับมา
พัฒนาเทศบาลให๎เจริญเทําเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ  และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานให๎
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต๎องระงับไว๎เนื่องจากข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ   มีอัตราก าลังพนักงาน
เทศบาลจ ากัด ไมํเพียงพอตํอการตอบสนองความต๎องการของประชาชนในด๎านบริการ 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)      89 
 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                         กองวิชาการและแผนงาน                 เทศบาลเมืองเมืองพล  

 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได๎ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อม
ภายนอกที่เก่ียวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ถนน หรือ ซอยเล็กใน
ชุมชนยังไมํสามารถ
ด าเนินการกํอสร๎างได๎
ทั้งหมด 

- ถนน - ในเขตเทศบาล - ประชาชนมี
เส๎นทางการคมนาม 

2) ไฟฟูาสํองสวํางทางและ
ที่สาธารณะยังไมํสามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได๎ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สวํางเพียงพอ
ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได๎ 

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไมํ
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
สํงกลิ่นเหม็นกํอความ
ร าคาญ 

- ราง/ทํอระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได๎สะดวก ไมํอุดตัน 
ไมํสํงกลิ่นเหม็นกํอ
ความร าคาญ 

4) ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาล
ไมํสามารถด าเนินการได๎
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของ
แนวเขต อปท.อ่ืน   

- เส๎นทางคมนาคม - เส๎นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต๎องการให๎
ด าเนินการ 

- มีเส๎นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด๎านงานสํงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหมํ โรคระบาด 
โรคติดตํอ 

- ด๎านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไมํมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหมํ  โรค
ระบาด  โรคติดตํอ 

 2) ประชาชนในพื้นท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน๎มที่
เพ่ิมข้ึน เชํน เบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง 
 
 

 
 
 

- ประชาชนกลุํม
เสี่ยงและผู๎ปุวย 

 

ด้าน สถานการณ์ภาพ ขอบข่ายและปริมาณ พื้นที่เป้าหมาย/ ความคาดหวังและ 
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แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มอนาคต 

3) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให๎หมด
ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได๎
ถูกต๎อง 

5) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยูํอาศัยไมํมั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูํอาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได๎รับ
ความเดือนร๎อน
เรื่องท่ีอยูํอาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได๎รับความชํวยเหลือ
ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎
มัน่คงแข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให๎เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ๎านเรือนท าให๎เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการกํอสร๎าง
อาคารบ๎านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมํเกิด
ปัญหาจากการกํอสร๎าง
อาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไมํ
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เชํน น้ าประปาที่ไมํได๎
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมํพอเพียง 
เด็กนักเรียนไมํได๎รับ
การศึกษาตํอในระดับท่ีสูง
กวําขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได๎รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลําเรียน 

 2) เด็กและผู๎สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู๎สูงอายุอยูํ
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 
 
 

 - ผู๎สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผู๎สูงอายุและเด็ก
ได๎รับการดูแลที่ดี 

ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 
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ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/ 
ความต้องการ 

 3) เยาวชนและวัยรุํนติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล๎า สาเสพติด และท๎อง
กํอนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุํน
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุํนมี
อนาคตที่ดี 

4) มีบางสํวนประชากรที่
สูบบุหรี่ และดื่มสุรา  

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไมํมีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการด าเนินงาน
ได๎เอง 

2) ขาดแหลํงเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลํงเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหนํายสินค๎า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร๎านค๎าแผลงลอย - ร๎านค๎าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหนํายสินค๎า 

4) คําแรงต่ าคําครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ๎างงาน 

- ผู๎ประกอบอาชีพ
รับจ๎าง 

- คําแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคําครอง
ชีพ มีการจ๎างงานมาก
ขึ้น 

 5) ในเขตเทศบาลไมํมี
แหลํงทํองเที่ยวและ
กิจกรรมการทํองเที่ยว 

- การทํองเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหลํงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
สํงเสริมกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให๎เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได๎(บางจุด) 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชํน ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพ่ือเตือนให๎ระมัดระวัง 

2) มีการท าร๎ายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
สํวนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละสํวน
ราชการ เชํน การติดตั้ง
กล๎องวงจรปิด  การให๎
ผู๎น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 
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ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

1) มีปัญหาด๎านมลภาวะ
คือดอกก๎านธูปฤษี เป็นฝุุน
ละอองสีขาวปลิวเข๎าจมูก
และติดเสื้อผ๎า บ๎านเรือน
ประชาชนในชํวงฤดูแล๎ง 

- สิ่งแวดล๎อม - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องมลภาวะ
ทางอากาศลดลง
หรือไมํมี   

2) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากขึ้นสํงกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล๎อม - ผู๎ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู๎ประกอบการ 
ประชาชนสามารถ
ก าจัดขยะและน้ าเสีย
เองได๎โดยไมํสํงผล
กระทบตํอชุมชน  

6. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปวัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญหา
ท๎องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปวัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญหาท๎องถิ่น 
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกยํอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ๎านใน
โอกาสตํางๆ เพ่ือเป็น
ตัวอยํางแกํเยาวชน
และประชาชน ศิลป 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ไมํถูก
ลืมและคงอยูํสืบไป 
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แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(มี 6 ยุทธ) 

 

( 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 
การสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5 
การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองพล 
         โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล  (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

(มี 10 ยุทธ) 
 

( 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธสาตร์
จังหวัด 

(มี 6 ยุทธ) 
 

( 

ยุทธสาตร์
การพัฒนา 

อปท. 
(มี 4 ยุทธ) 

 

( 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

(มี 8 ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคม 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตการค้า 
การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การเพ่ิมศักยภาพ การท่องเท่ียว 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมี

ความสามารถทางการแข่งขัน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพและสังคมที่มี

คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การเสริมสร้างความมั่นคงและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง

โอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาเมืองและชุมชน 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพ

พลเมือง 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาการเกษตร

ยั่งยืน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
การเสริมสร้างสุขภาวะ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
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แผนงาน 

(มี 10 แผน) 

ยุทธสาตร์
การพัฒนา 

อปท. 
(มี ๖ ยุทธ) 

 

( เป้าประสงค์ที่ 1 
ส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ภูมิปัญญา 
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีเทศบาล 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 
ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีปราศจากมลพิษ  และมี

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

กลยุทธ ์
   1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
4. ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง 
5. ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสใน

สังคม 
6. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
8. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
9. ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของ

ประชาชน 
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

กลยุทธ ์
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อ

ระบายน้้า 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม 
5. การจัดท้าผังเมืองและพัฒนาเมืองน่าอยู ่
6. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน 
7. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการ 
8. ปรับปรุงเทศบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็น

ธรรม 

 

 

กลยุทธ ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน 

2.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว   
4.ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น 

5.การปรับปรุงและพัฒนารายได้   

 
 

 

กลยุทธ ์
1.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

ท้องถิ่น 

2.สร้างจิตส้านึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม 

3.ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์
ให้สวยงาม 

4.ลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม 

5.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานและ
เคหะชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานการ
พาณิชย ์

ผลผลิต/
โครงการ 

จ้านวน 107 
โครงการ 

จ้านวน46 
โครงการ 

 

จ้านวน 133 
โครงการ 

 

จ้านวน 157 
โครงการ 

 

จ้านวน 49 
โครงการ 

 

จ้านวน 101 
โครงการ 

 

จ้านวน86
โครงการ 

 

จ้านวน 30 
โครงการ 

 

จ้านวน 4
โครงการ 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

จ้านวน 120
โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองพล 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

“เมืองพลเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความสุขของประชาชน” 
 

การพัฒนาคุณภาพคน      
และสังคม 

ร้อยละของระบบ
การศึกษาได้รับการ
พัฒนา 

จ านวนที่ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นและจ านวนของ
อุบัติเหตุลดลง 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองเมืองพล
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล 
อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนม ี
สุขภาวะที่ด ี
 

มีการสืบสาน 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

มีการคมนาคมท่ีสะดวก
และได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ 
 

ประชาชนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี
ปราศจากมลพิษ และมี
ระบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีระบบการบริหาร
จัดกรท่ีดี  สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ให้น่าอยู ่

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
4. ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของ

ประชาชนให้แข็งแรง 
5. ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

6. การป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

8. การส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 

9. ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการ
เข้าถึงข้อมูลของประชาชน 

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อ
ระบายน้ า 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างระบบ
การจราจรให้มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์
จากที่ดินให้เหมาะสม 

5. การจัดท าผังเมืองและพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

6. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ
และสถานที่ปฏิบัติงาน 

7. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การให้บริการ 

8. ปรับปรุงเทศบัญญัติและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็น
ธรรม 

 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ  เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 

2.ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

3.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว   

4.ส่งเสริมการจ้างแรงงานใน
ท้องถิ่น 

5.การปรับปรุงและพัฒนา
รายได้   

 

1.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของท้องถิ่น 

2.สร้างจิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม 

3.ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

4.ลดมลภาวะทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5.พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ี
มีมาตรฐาน
คุณภาพ 

แผนงาน แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผน 
งานการ 
ศึกษา 

 

แผน 
งาน

สาธาร
ณสุข 

 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะ
ห์ 

 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 
 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 
 

แผนงาน
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ
ร 

 

แผนงาน
การ

พาณิชย์ 
 

แผน 
งาน 
งบ

กลาง 
 

แบบ ยท.02 
 



 
 
    

ส่วนที่  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)      100 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                         กองวิชาการและแผนงาน                 เทศบาลเมืองเมืองพล  

 

ส่ส่วนที ่วนที ่44  
 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

 

 
 
บริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลฯ 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ 

 
 
บริการชุมชนและสังคม 
 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลฯ 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เทศบาลฯ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา กองสวัสดิการ
สังคม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ ส านักปลัดฯ  
  ด้านอื่นๆ แผนงานงบกลาง เทศบาลเมืองเมือง

พล 
กองคลัง 

2 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 
ให้น่าอยู่ 

 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลฯ 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เทศบาลฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองสาธารณสุขฯ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ ส านักปลัดเทศบสล  
3 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลฯ 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ 

 
 
บริการชุมชนและสังคม 
 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลฯ 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เทศบาลฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ 

4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เทศบาลฯ 
แผนงานเคหะชุม กองช่าง กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลฯ 
 4  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 7 หน่วยงาน  
 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 



แบบ ผ. 07

ยทุธศาสตร์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 17           3,284,500 16 2,584,500 15 2,384,500 14 2,146,000 62 10,399,500
1.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 8             1,218,000 8 1,218,000 8 1,218,000 8 1,218,000 32 4,872,000
1.3 แผนงานการศึกษา 43           58,900,370 28 50,151,400 26 44,051,400 28 43,051,400 125 196,154,570
1.4แผนงานสาธารณสุข 32 6,630,000 31 5,300,000 30 4,900,000 28 4,720,000 121 21,550,000
1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 13           17,628,000 12 17,200,000 12 17,200,000 12 17,200,000 49 69,228,000
1.6แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 17 3,920,000 17 3,920,000 17 3,920,000 17 3,920,000 68 15,680,000
1.7แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 22           3,382,000 22 3,582,000 21 3,082,000 21 3,082,000 86 13,128,000
1.8 แผนงานการพาณิชย์ 2 220,000 1 20,000 2 220,000 2 220,000 7 680,000
1.9 แผนงานงบกลาง 1 365,000 1 365,000 1 365,000 1 365,000 4 1,460,000

รวม 155         95,547,870       136         84,340,900       132         77,340,900        131              75,922,400    554         333,152,070            

ยทุธศาสตร์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู ่
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 11 6,250,000 6 960,000 4 760,000 5 860,000 26 8,830,000
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 110 0 1,100,000 2 110,000 2 110,000 6 1,320,110
2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 500,000 1 500,000
2.4 แผนงานเคหะชุมชน 23 64,050,000 26 195,790,000 13 173,610,000 1 200,000 63 433,650,000
2.5 แผนงานการพาณิชย์ 12 2,790,000 1 50,000 13 2,840,000

รวม 49          73,590,110       33          197,900,000     19          174,480,000      8                  1,170,000      109        447,140,110           

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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แบบ ผ. 07

ยทุธศาสตร์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั  
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5             1,394,000 5 1,394,000 5 1,394,000 5 1,394,000 20 5,576,000
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1             216,000 1 216,000 1 216,000 1 216,000 4 864,000
3.3 แผนงานการศึกษา 2             1,890,000 2 1,890,000 2 1,242,000 2 1,242,000 8 6,264,000
3.4 แผนงานสาธารณสุข 6 2,306,000 6 2,306,000 6 2,306,000 6 2,306,000 24 9,224,000
3.5 แผนงานเคหะชุมชน 4             4,228,000 3 1,728,000 3 1,728,000 3 1,728,000 13 9,412,000
3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4 1,574,000 3 1,124,000 3 1,124,000 3 1,124,000 13 4,946,000
3.7 แผนงานการพาณิชย์ 1 324,000 1 324,000 1 324,000 1 324,000 4 1,296,000

รวม 23          11,932,000       21          8,982,000        21          8,334,000         21                8,334,000      86          37,582,000             

ยทุธศาสตร์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยทุธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข 3             145,000             3             145,000            3             145,000             2                   45,000           11 480,000
4.2 แผนงานเคหะชุมชน 18           20,820,000        13           23,220,000        12           13,520,000         8                   12,970,000     51 70,530,000
4.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 6             990,000             5             290,000            5             890,000             4                   290,000          20 2,460,000
4.4 แผนงานการพาณิชย์ 2 2,300,000          1 300,000 1 300,000             1 300,000         5 3,200,000

รวม 29          24,255,000       22          23,955,000       21          14,855,000        15                13,605,000    87          76,670,000             
รวมทัง้สิ้น 256         205,324,980      212         315,177,900     193         275,009,900      175              99,031,400    836         894,544,180            
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2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ,ยุทธศาสตร์ที ่4 การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดที ่2  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง ,ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาบริหารภาครัฐ

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาส่ิง  - เพือ่ให้ส านักงานเทศบาลเมืองเมือง 1. ปรับปรุงและพัฒนาห้องสุขา  200,000  1. จ านวนห้องสุขา 1. เทศบาลได้รับการยอมรับใน ส านักปลัด

อ านวยความสะดวกเพือ่คนพิการ พลมีสถานที่ที่อ านวยความสะดวกต่อ ที่เหมาะสมต่อคนพิการ จ านวน 1 แห่ง ส าหรับคนพิการที่ได้รับการจดัการบริหารอยา่งเหมาะ เทศบาล
การรับบริการของคนพิการ  2. ปรับปรุงทางเดินให้เหมาะสม การปรับปรุงให้เหมาะ สมแก่คนพิการ

ต่อคนพิการด้านหน้าอาคารส านักงาน สมและได้มาตรฐาน
เทศบาล หลังใหม่ จ านวน 1 แห่ง 2.จ านวนเส้นทางเดิน

ส าหรับคนพิการได้รับ 2. คนพิการมีความพึงพอใจต่อ
การปรับปรุงให้เหมาะ การจดัระบบอ านวยความสะดวก
สมและได้มาตรฐาน ในการให้บริการแก่คนพิการ

2 โครงการปกป้องกันสถาบันส าคัญ  - เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล  - จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 1. จ านวนคร้ังที่ ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ส านักปลัด
ของชาติ มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน ในเขตเทศบาล ปีละ 2 รุ่น ๆ ละ จดัผึกอบรม ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน เทศบาล

การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 100 คน 2. จ านวนผู้เข้ารับ การปกป้องสถานบันส าคัญ
การฝึกอบรม ของชาน  

3 โครงการจดักิจกรรมเทิดพระ  จดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องใน  - ข้าราชการและประชาชนทุก 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  ประชาชนได้แสดงความ ส านักปลัด
เกียรติเนื่องในพระราชพิธเีฉลิม พระราชพิธเีฉลิมพระชนมพรรษา 12 หมู่เหล่าร่วมถวายพระพร เพือ่ ถวายพระพร จงรักภักดีต่อพระบรมราชินี เทศบาล
พระชนมพรรษา 12 สิงหา สิงหามหาราชินี แสดงความจงรักภักดีต่อพระบรม นาถ
มหาราชินี มหาราชินีนาถไม่น้อยกวา่ 1,000 คน

4 โครงการจดักิจกรรม เพือ่จดักิจกรรมตามวนัส าคัญต่างๆ  - ข้าราชการและประชาชนทุก 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  ประชาชนได้แสดงความ ส านักปลัด
วนัส าคัญของชาติ ของชาติ หมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรัก กิจกรรม จงรักภักดีต่อชาติ เทศบาล

ภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จ านวนประมาณ 1,000 คน

งบประมาณและทีผ่่านมา

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลเมืองเมืองพล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการเลือกต้ัง นายกเทศมนตรี เพือ่จดัให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี   - การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ 700,000  - ไม่มีการร้อยเรียน การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ ส านักปลัด
สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความ เกี่ยวกับการด าเนินการเรียบร้อย ถูกต้องด้วยความ เทศบาล

เรียบร้อยบริสุทธิ์ ยติุธรรม เลือกต้ัง บริสุทธิ์  และยติุธรรม
 - มีผู้มาใช้สิทธเิลือกต้ังไม่น้อยกวา่  - ร้อยละของผู้ใช้
70% สิทธิ์ไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ 70
6 โครงการส่งเสริมวถิีชีวติแบบ  - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ที่ได้  - ประชาชนในเขตพืน้ที่เทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนในชุมชนทั้ง 14 ชุมชน ส านักปลัด

ประชาธปิไตยและการสร้างความ มีวถีีชีวติแบบประชาธปิไตย เกิดความ เมืองเมืองพล ทั้ง 14 ชุมชน ที่เข้าร่วมโครการ มีความรู้ และสามารถน าวถิี เทศบาล
ปรองดองสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง  สมานฉันท์ จ านวน 140 คน ชีวติแบบประชาธปิไตย มาใช้ใน

ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึง่พาอาศัย ชีวติประจ าวนั เกิดความรัก
กันได้ ความสามัคคีในชุมชน

7 โครงการอบรมด้านระเบียบ  - เพือ่ให้เจา้หน้าที่มีความรู้ความเข้า  - จดัอบรมด้านระเบียบกฏ 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนผู้เข้าอบรม  - เจา้หน้าที่ที่เข้าอบรม กองวชิาการ
กฎหมายกฎเกณฑ์ที่ถือ ใจในระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  หมาย1คร้ัง/ปี จ านวน 50คน (2559=100,000)  - จ านวนร้อยละ มีความรู้ความเข้าใจใน และแผนงาน
ปฏิบัติและจริยธรรมของ และจริยธรรม ของเจา้หน้าที่  - เจา้หน้าที่ที่ได้รับการฝึก (2558=100,000) ของเจา้หน้าที่ที่ได้ ระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์
เจา้หน้าที่และประชาชน ในการปฏิบัติงาน มีความรู้และความเข้าในระเบียบ (2557=100,000) รับการฝึกอบรม ที่จะใช้ถือปฏิบัติและมี

 -เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่อยูใ่นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล   -อบรมระเบียบกฎหมายส าหรับ ในระเบียบกฎหมาย  -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

ประชาชนจ านวน 50 คน ข้อบังคับ และจริยธรรมในระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ

8 โครงการให้บริการข้อมูล เพือ่เพิม่ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล  - จดัซ้ือหนังสือพิมพ์วนัละ 2 ฉบับ/ วนั 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวนหนังสือ เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบ กองวชิาการ
ข่าวสารแก่ประชาชน ข่าวสารแก่ประชาชน  - จดัท าวารสารหรือรายงานกิจการ (2559=150,000) พิมพ์ที่จดัซ้ือต่อวนั ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและ และแผนงาน

1 คร้ัง / ปี (2558=150,000)  -จ านวนวารสารต่อปี รวดเร็วมีประสิทธภิาพมาก
 - จดัท าจดหมายข่าวเดือนละ 1 คร้ัง (2557=150,000)  - จ านวนคร้ังของ ยิง่ขึ้น

จดหมายข่าวต่อปี
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1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 โครงการจดัท าโครงป้าย เพือ่ให้การด าเนินงานในเร่ืองการ  -ติดต้ังโครงป้ายเหล็กขนาด 238,500 238,500 238,500 จ านวนโครงป้าย  - มีป้ายประชาสัมพันธท์ี่ กองวชิาการ
เหล็กติดต้ังป้ายคัตเอาท์ ประชาสัมพันธเ์ป็นไปด้วยความรวดเร็ว 7.35 x 2.46 เมตร สูงจาก (2559=238,000) เหล็กติดต้ังป้าย มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง และแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ และต่อเนื่องสถานที่ติดต้ังป้าย พืน้ดิน 1.80 เมตร จ านวน 3 ปี (2558=500,000) คัตเอาท์ประชา-  -มีความสะดวกปลอดภัย

มีความแน่นอน ปีละ 3 จดุ ได้แก่   ปี 2561 (2557=500,000) สัมพันธ์ คล่องตัว 
ถนนมิตรภาพขาลง,สถานีรถไฟ,  - มีการประชาสัมพันธด้์าน
สระแก/ ปี 2562 ห้าแยก,ถนนมิตร ป้ายอยา่งทั่วถึง
ภาพขาขึ้น,หนองแวง/ ป2ี563 สามแยก
เมืองใหม่,แยก ม.พ.ค.,บึงละเลิงหวาย
ตามแบบแปลนของเทศบาล

10 โครงการจดัอบรมอาสา  -เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิม่ความรู้   - จดัอบรมอาสาสมัครประชา 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนผู้เข้า  - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ กองวชิาการ
สมัครประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจ เกี่ยวกับช่องทางในการ สัมพันธ ์ชุมชนละ 3คน รวม 42คน (2559=30,000) อบรม เข้าใจเกี่ยวกับช่องทางใน และแผนงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธข์่าวสาร พร้อมทัศนศึกษาดูงาน (2558=30,000)  - จ านวนช่องทาง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 - เพือ่เพิม่ช่องทางการติดต่อระหวา่ง  - ผู้เข้ารับการอบรมมีความ (2557=30,000) ในการเผยแพร่ ข่าวสารมากยิง่ขึ้น
ชุมชนกับเทศบาล รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธฯ์  - เกิดความสัมพันธอ์ันดี
 - เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมใน ช่องทางในการเผยแพร่ประชา ระหวา่งชุมชนกับเทศบาล
การเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ สัมพันธข์่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 6 ช่องทาง

11 โครงการจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ -เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน -จดัท าป้ายบอกชื่อชุมชน 3 ภาษา 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนป้ายบอก -ประชาสัมพันธไ์ด้รับทราบ กองวชิาการ
ชุมชน -เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์  14 ป้ายให้กับทุกชุมชนในเขตเทศบาล (2558=300,000) ชื่อชุมชน ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางราชการ และแผนงาน

ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนทราบ  - ป้ายประชาสัมพันธ ์ข้อมูลข่าวสาร (2557=300,000)  จ านวนป้าย -ได้ป้ายชื่อชุมชน 3 ภาษา
ของชุมชน จ านวน 14 ป้าย ประชาสัมพันธฯ์ ทุกชุมชน
ด าเนินการปีละ4-5 ชุมชน
  

12 โครงการติดต้ังสายสัญญาณ  -เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติ  - ติดต้ังสายสัญญาณใยแก้วน าแสงจอ 200,000  -  -  -  - จ านวนความยาว  -การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย กองวชิาการ
ใยแก้วน าแสงจอ LED งาน LED (สายไฟเบอร์ออฟติก) จากหอนาฬิกา (2560=200,000) ของสายใยแก้ว ความสะดวกคล่องตัวและมี และแผนงาน
(fiber optic) พร้อมชุดควบคุม  - เพือ่ความควบคุมการท างานของ ถึง เทศบาล ระยะทางประมาณ (2559=200,000) น าแสงจอ LED ประสิทธภิาพ

ของจอ LED 1,050 เมตร พร้อมชุดควบคุม  - จ านวนชุดที่
จ านวน 2 ชุด ควบคุมที่ติดต้ัง
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แบบ ผ.01

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

13 โครงการติดตามและประเมินผล  - เพือ่ตรวจสอบติดตามและประเมินผล จดัประชุมคณะกรรมการติดตาม 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนผู้เข้า  - สามารถตรวจสอบติดตาม กองวชิาการ
แผนพัฒนาเทศบาล การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของ และประเมินผล ก าหนดแนวทาง (2559=100,000) ร่วมประชุมฯ และประเมินผลการปฏิบัติงาน และแผนงาน

เทศบาลได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และในการติดตามประเมินผล (2558=100,000)  - จ านวนคร้ังที่จดั ตามแผนพัฒนาของเทศบาล
แก่คณะกรรมการและเจา้หน้าที่ ที่ (2557=100,000) ประชุมฯ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
เกี่ยวข้องปีละ 2 คร้ัง จ านวน 35 คน/คร้ัง

14 โครงการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล  - เพือ่จดัท ากรอบยทุธศาสตร์การ จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 400,000 400,000 400,000 400,000  -จ านวนผู้เข้าร่วม 1. สามารถก าหนดกรอบแนวทาง กองวชิาการ
พัฒนาของเทศบาลให้สอดคล้อง คณะกรรมการสนับสนุน (2559=350,000) ประชุมฯ ในการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล และแผนงาน
กับกรอบยทุธศาสตร์การพัฒนา การจดัท าแผนฯ ,คณะกรรม (2558=300,000)  - จ านวนคร้ังที่ 2. ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม
ท้องถิ่นในเขตจงัหวดัขอนแก่น การพัฒนาเทศบาล , ประชุมฯ ในการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล
 - เพือ่เตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ประชาคมเมืองรวม 3. มีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและ
ให้อยูใ่นลักษณะที่พร้อมจะบรรจุ ทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา 3 ปี ไวใ้ช้เป็นกรอบใน
ในเอกสารงบประมาณประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง จ านวน 120 คน การจดัท างบประมาณประจ าปี

15 โครงการจดัเวทีสาธารณะ เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ  - จดัเวทีสาธารณะ ปีละ 4 คร้ัง 30,000               30,000         30,000          30,000         จ านวนคร้ังที่จดั ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ กองวชิาการ
เวทีประชาคม คิดเห็นในเวทีสาธารณะ หรือตามความจ าเป็น ต้องเปิดเวที คิดเห็น หรือตรวจสอบโครงการ และแผนงาน

สาธารณะ กิจกรรมต่างๆของเทศบาล

15 3,068,500 2,368,500 2,168,500 1,930,000
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แบบ ผ.01

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการฝึกอบรมเพิม่ศักย  - เพือ่ให ้อปพร.ได้รับความ โครงการฝึกอบรมเพิม่ 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน อปพร.มีความรู้ ส านักปลัด

ภาพอาสาสมัครปอ้งกนัภยัฝ่าย รู้ความเขา้ใจและสามารถ ศักยภาพ อปพร. จ านวน อปพร.ที่เขา้ ความสามารถปฏบิติั เทศบาล
พลเรือน(อปพร.) ปฏบิติัหน้าที่ในการช่วยเหลือ ปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 100 รับการฝึก งานเปน็ก าลังสนับ

เปน็ก าลังส ารองใหก้บัเจา้ คน อบรม สนุนเจา้หน้าที่ด้าน
หน้าที่ในการปอ้งกนัและ  - จ านวน การปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั คร้ังที่ประชุม บรรเทาสาธารณภยั

2 โครงการจดักจิกรรมเนื่องในวนั เพือ่ให ้อปพร.ได้แสดง สมาชิก อปพร.เขา้ร่วม 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม อปพร.ได้ร่วม ส านักปลัด
อปพร. ออกถงึความสมัครสมาน กจิกรรมไม่น้อยกวา่ กจิกรรมของ แสดงออกถงึพลัง เทศบาล

สามัคคี ศักยภาพและการ 100  คน อปพร. ความสามัคคีและ
บ าเพญ็ประโยชน์เพือ่ส่วน ได้ร่วมกนัด าเนิน
รวม กจิกรรมที่เปน็

ประโยชน์ต่อส่วนรวม

3 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัฯ เพือ่เปน็การฝึกเตรียม จดัใหม้ีการฝึกซ้อมแผนฯ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังที่ เกดิความพร้อมใน ส านักปลัด
ความพร้อมในการเตรียม ปลีะ 1 คร้ัง ฝึก การรองรับสถาน เทศบาล
การรองรับเหตุสาธารณภยั การณ์ภยัที่อาจจะ

เกดิขึน้

4 โครงการฝึกอบรมเยาวชน เพือ่ใหเ้ยาวชนได้รับความ เยาวชนทั้ง 14 ชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเยาวชน เยาวชนได้รับความ ส านักปลัด
รู้ทันภยั รู้เกีย่วกบัภยัต่างๆที่อาจ เทศบาล จ านวน 100 ที่เขา้รับการฝึก รู้เกีย่วกบัภยัต่างๆ เทศบาล

เกดิขึน้และสามารถปอ้ง คน อบรม ที่อาจเกดิขึน้และ
กนัแกไ้ข ช่วยเหลือตัวเอง สามารถปอ้งกนั
และช่วยเหลือผู้อืน่ใน แกไ้ข ช่วยเหลือ
เบือ้งต้น ตัวเองและผู้อืน่ใน

เบือ้งต้นได้

1. ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.01

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการจดัต้ังศูนยป์ฏบิติัการ  - เพือ่ลดอบุติัเหตุทาง ต้ังจดุตรวจความปลอด 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนคร้ังที่ ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรม ส านักปลัด
และจดุตรวจความปลอดภยั จราจรที่มีสามเหตุจาก ภยัด้านการจราจรทาง ต้ังจดุตรวจ "ไม่ขบัขีร่ถ ขณะเมาสุรา"และ เทศบาล
ด้านการจราจรทางถนนช่วง การด่ืมสุราเพือ่ใหป้ระชา ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ ประชาชนได้รับการ
เทศกาลปใีหม่ ชน เกดิความต่ืนตัวและ จ านวน1 คร้ัง/ปี บริการอ านวยความสะดวกในเดินทาง

ตระหนักถงึความปลอดภยั
บนท้องถนน

6 โครงการจดัต้ังศูนยป์ฏบิติัการ  - เพือ่ลดจ านวนผู้บาดเจบ็และชีวติ ต้ังจจดุตรวจความ 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนคร้ังที่ ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรม ส านักปลัด
และจดุตรวจความปลอดภยั จากอบุติัเหตุทางการจราจรที่มี ปลอดภยัด้านการจรา ต้ังจดุตรวจ "ไม่ขบัขีร่ถ ขณะเมาสุรา"และ เทศบาล
ด้านการจราจรทางถนนช่วง สาเหตุจากการด่ืมสุราและประชาชน จรทางถนนช่วงเทศกาล ประชาชนได้รับการ
เทศกาลสงกรานต์ เกดิความความต่ืนตัวและตระหนัก สงกรานต์ จ านวน  1 บริการอ านวยความสะดวกในเดินทาง

ถงึความปลอดภยับนท้องถนน คร้ัง/ปี

7 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ เพือ่รณรงค์และส่งเสริม ประชาชนเขา้ร่วมรณรงค์ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน ประชาชนในพืน้ที่ ส านักปลัด
สวมหมวกนิรภยั ใหป้ระชาชนได้เรียนรู้ ไม่ต่ ากวา่ 500คน ที่เขา้ร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภยั เทศบาล

และตระหนักถงึประโยชน์ ในการขบัขีม่ากขึน้
ของการสวมหมวกนิรภยั ท าใหเ้กดิความ

ปลอดภยัลดการ
สูญเสีย

8 โครงการจา้งเหมายามรักษาความ เพือ่สร้างความปลอดภยั มีการจา้งเหมายามรักษา 648,000 648,000 648,000 648,000 จ านวนแรงงาน เทศบาลมีความปลอดภยัใน ส านักปลัด
ปลอดภยัของเทศบาล ในชีวติทรัพยสิ์นของทาง ความปลอดภยัของทาง ที่ถกูจา้งเหมายาม ทรัพยสิ์นของทางราชการ เทศบาล

ราชการและเกดิความ เทศบาล ประตูทางเขา้ รักษาความปลอด และสร้างความปลอดภยัใหก้บั
ปลอดภยัแกป่ระชาชนผู้ ออก จ านวน 5 คน ภยั ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
มาต่อราชการ ชีวติและทรัพยสิ์นของ

ประชาชนได้รับการดูแล ปอ้งกนั

8 1,218,000 1,218,000 1,218,000 1,218,000
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แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการประกวดและแขง่ขนั 1.เพื่อให้คณะครู -นักเรียนของเทศบาลฯ จดัประกวดแขง่ขนัทางวชิาการระดับ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังที่จดั 1.คณะครู - นักเรียนเกดิการต่ืน กองการศึกษา

ทางวชิาการ เกดิการศึกษาต่ืนตัวในการฝึกฝนและ กลุ่มเทศบาล จ านวน 1 คร้ัง จ านวน (2560=10,000) ประกวดและจ านวน ตัวในการฝึกฝนและพัฒนาความรู้

พัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนา 8 กลุ่มสาระและกลุ่มสาระปฐมวยั (2559=80,000) กลุ่มสาระที่แขง่ขนั ความสามารถและพัฒนาผลงาน

ผลงานทางวชิาการ (2558=80,000) ทางวชิาการ

2. เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ 2. คณะครูและนักเรียนได้รับ

รับประสบการณ์ตรงในการเขา้ ประสบการณ์ตรงในการ

ร่วมกจิกรรมทางวชิาการ เขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการ

3. เพื่อคัดเลือกผลงานวชิาการ 3. ได้ผลงานวชิาการของครู

ของครูและนักเรียนไปประกวด  - และนักเรียนไปประกวด 

แขง่ขนัทางวชิาการในระดับต่างๆ ทางวชิาการในระดับต่าง ๆ 

4.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชา - 4.ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สัมพันธแ์ละแสดงความกา้วหน้า และแสดงความกา้วหน้าใน

ในการจดัการศึกษาของเทศบาลฯ การจดัการศึกษา

2 โครงการอาหารเสริม (นม)  เพื่อให้นักเรียน  ได้ด่ืมนมทุกวนัเพื่อให้ อาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 จ านวนนักเรียนที่ได้ นักเรียนมร่ีางกายสมบูรณ์ กองการศึกษา

 นักเรียนมพีัฒนาการเจริญพันธุ์ตามวยั ในสังกัดทั้ง3โรงเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล (2560=4,400,000) รับอาหารเสริม(นม) แขง็แรง และนักเรียนมี

ป.1 - ป.6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2561=4,400,000) พัฒนาการเหมาะสมกบัวยั

จ านวน  1,868 คน (2562=4,400,000)

3 โครงการประเมนิคุณภาพการ 1. เพื่อให้ทราบปัญหาในการจดัการ  1. จดัท ารายงานผล การประเมนิ 5,000 5,000 5,000 5,000 1.รายงานผลการ 1. ได้ทราบปัญหาในการจดัการ กองการศึกษา

ศึกษาโรงเรียนในสังกดั ศึกษา  ของเทศบาลเมอืงเมอืงพล คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั (2560=5,000) ประเมนิฯทั้ง ศึกษาของเทศบาลเมอืงเมอืงพล

เทศบาล ฯ 2. เพื่อให้ทราบจดุเด่นและจดุด้อย เทศบาลเมอืงเมอืงพลจ านวน 3 โรงเรียน (2561=5,000) 3โรงเรียน 2. ได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยในการ

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั 2. จดัท าแบบประเมนิคุณภาพการศึกษา (2562=5,000) 2.แบบประเมนิ จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

3.  เพื่อให้การจดัการศึกษาของโรงเรียน ด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ คุณภาพฯ 3. การจดัการศึกษาของโรงเรียนใน

ในสังกดัเทศบาลมคีวามกา้วหน้าเป็นไป และด้านผลผลิต ร้อยละ ความส าเร็จ สังกัดเทศบาลมีความก้าวหน้าตาม

ตามเกณฑ์มาตรฐานและเขา้สู่ คุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานและเขา้สู่ระบบ

ระบบประกนัคุณภาพ ประกนัคุณภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

1.3 แผนงานการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

109



แบบ ผ.01
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1.3 แผนงานการศึกษา

4. เพื่อให้โรงเรียนในสังกดั 4.บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งทุก

เทศบาลเมอืงพลมแีบบทดสอบที่มี ฝ่าย ได้ระดมสรรพก าลัง

คุณภาพเป็น มาตรฐานเดียวกนั พัฒนาการศึกษาทอ้งถิ่นใหม้ีคุณภาพ

4 โครงการค่าใชจ้า่ยการบริหาร เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม กองการศึกษา

สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกดั เพื่อให้มปีระสิทธภิาพ ต่างๆดังนี้

1.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ังที่จดัการ มีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้อง

(2560=60,000) ประชมุ กบัความต้องการของท้องถิ่น

(2559=60,000) จ านวนคนที่เขา้ร่วม และหลักสูตรแกนกลาง

(2558=300,000) ประชมุ 1.นักเรียนได้เขา้ถงึแหล่งขอ้มลู

2.โครงการอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน 50,000 50,400 50,400          50,400         จ านวนจดุรับสัญญา ขา่วสารที่ทันสมยั

(2560=50,400) อนิเตอร์เน็ตจ านวน 2.มคีวามสะดวก รวดเร็ว

(2559=50,400) ที่จา่ยรายเดือน ในการค้นควา้หาขอ้มลู

(2558=50,400) 3.การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

3.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมดุ 300,000 300,000 300,000        300,000        -จ านวนห้องสมุด 1.นักเรียนมนีิสัยรักการอา่น

โรงเรียน (2560=300,000) ที่ปรับปรุง 2.มเีทคโนโลยสี าหรับการค้นควา้

 -ปรับปรุงห้องสมดุ 3ห้อง (2559=300,000)  -จ านวนหนังสือที่จดัซ้ือในห้องสมดุได้อยา่งเพียงพอกบั

 -จดัซ้ือหนังสือ 300เล่ม (2558=300,000)  -จ านวนเคร่ือง จ านวนนักเรียน

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3เคร่ือง คอมพิวเตอร์ ที่จดัซ้ือ 3.เป็นสถานที่ให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติม

4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนกลุ่มสาระ 1.นักเรียนมแีหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน (2560=150,000) ที่จดัแหล่งเรียนรู้ หลากหลายเพิ่มขึ้น

 -จดัแหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (2559=150,000) 2.นักเรียนมคีวามรู้ 

(2558=60,000) สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้

5.โครงการพัฒนาขา้ราชการ 477,000 477,000 477,000 477,000 จ านวนครูที่ได้รับการ พนักงานครู มีความรู้ ความสามารถ

ครูในโรงเรียน/ครู ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (2560=600,000) อบรม/ประชุม/สัมมนา ในการจดัการเรียนการสอน

 -ส่งพนักงานครู และบุคลากรการศึกษา (2559=500,000) โดยการฝึกอบรม

ทั้ง 3โรงเรียน เขา้รับการอบรม/ (2558=500,000)

ประชมุ/สัมมนา จ านวน 50คน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

1.3 แผนงานการศึกษา

6.โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  -จ านวนกจิกรรมที่ 1.ส่งเสริมความเขม้แขง็ของคณะ

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ (2560=3,000,000) โรงเรียนด าเนินการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนาท้องถิ่น SEMLD (2559=200,000) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

(School Based Manageamnt) (2558=200,000) ใหส้ามารถเข้ามามีบทบาทในการจัด

 -จดัโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

อาชพีพื้นฐานให้กบันักเรียนในโรงเรียน ท้องถิ่นได้อยา่งแท้จริง

 1.จดักจิกรรมเสริมสร้างความแขง็แรง

ให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษา

 2.จดักจิกรรมการศึกษาในระบบ

 3.จดักจิกรรมการศึกษานอกระบบ

 4.จดักจิกรรมการศึกษาตามอธัยาศัย

7.โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนแผนที่ได้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (2560=250,000) เขา้ประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาและเขา้ (2559=250,000) ทีจ่ัดท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น

ร่วมการประกวดแผนดีเด่นอยา่งน้อย (2558=500,000)

 5 แผนการศึกษา ที่เขา้ประกวด

8.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพติด 345,000 345,000 345,000 345,000 จ านวนนักเรียนใน เด็กนักเรียนในสังกดัเทศบาล

ในสถานศึกษา (2560=157,00) สังกดัที่ได้รับการ ได้รับความรู้ความเขา้ใจถงึปัญหา

 -จดัประชมุ/อบรม ส่ือประชาสัมพันธ์ (2559=157,00) อบรม และพิษภัยจากยาเสพยติ์ด

และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รู้ถึงวธิกีารป้องกันทีถู่กต้อง

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง จ านวนนักเรียน

ที่อบรม 100 คน

9.โครงการค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม 150,000 150,000 150,000 150,000  จ านวนกจิกรรมที่ นักเรียนมคีวามเขา้ใจและมนีิสัย

กจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษาสังกดั (2558=50,000) จดัจ านวนคร้ัง รักการอา่นมากขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อสัปดาห์ที่จดั

 -จดักจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา กจิกรรม

ทั้ง 3 โรงเรียน

 -จดักจิกรรมแขง่ขนัการอา่น ในระดับ

ชั้น เดียวกนัสัปดาห์ละ 1 คร้ัง
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แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

1.3 แผนงานการศึกษา

10.โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนส่ือการ 1. เด็กปฐมวัยมีการพฒันาการและ

เด็กปฐมวยัในสถานศึกษาสังกดั (2560=200,000) เรียนรู้ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัวยั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2559=200,000) 2. เด็กมีความสามารถเรียนรู้ได้ง่าย

 - จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนให้ (2558=200,000) มาให้ มคีวามเพลิดเพลินในส่ือที่จดั

ศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

โรงเรียนในสังกดัทั้ง 3 โรงเรียน

11.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จ านวนนักเรียนที่ได้ 1. นักเรียนทีไ่ด้รับประทานอาหาร

 - อาหารกลางวนั ส าหรับนักเรียน (2560=9,000,000) รับประทานอาหาร กลางวนั ถกูหลักโภชนาการ

โรงเรียนในสังกดัทั้ง 3 โรงเรียนต้ังแต่ (2559=9,000,000) กลางวนั 2. นักเรียนมร่ีางกายสมบูรณ์

ระดับ อนุบาล ป.1 - ป.6 และศูนย์ (2558=9,000,000) แขง็แรง

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1,868 คน

12.โครงการส่งเสริมศักยภาพการจดั 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของจ านวน นักเรียนมชีวีติที่ดีขึ้นละได้รับ

การศึกษาของท้องถิ่นค่าปัจจยัพื้นฐาน (2560=57,400) นักเรียนที่ได้รับ โอกาสทางการศึกษามากขึ้น

ส าหรับนักเรียนยากจน (2559=57,400) หนังสือ เส้ือผ้า

 - จดัซ้ือหนังสือและอปุกรณ์การเรียน (2558=57,400) อาหารกลางวนั

 - จัดซ้ือเส้ือผ้า และวสัดุเคร่ืองแต่งกายนักเรียน และค่าพาหนะ

 - ค่าอาหารกลางวนั

 - ค่าพาหนะในการเดินทาง

13.โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 จ านวนกจิกรรมที่ได้ ชว่ยลดภาระค่าใชจ้า่ยให้กบั

จดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ (2560=13,000,000) รับการสนับสนุนค่า ผู้ปกครอง และเป็นการส่งเสริม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559=13,000,000) ใชจ้า่ย การเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน

(2558=13,000,000) ในสังกดัเทศบาลเมอืงเมอืงพล

14.ค่าจดัการเรียนการสอน 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนกจิกรรมที่จดั จดัการเรียนการสอนให้มี

(รายหัว) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธภิาพมากขึ้น

15.โครงการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนศูนยก์ารเรียนรู้ 1. เกดิการพัฒนาเยาวชนให้มี

อาเซียนศึกษา (2560=150,000) อาเซียนที่ปรับปรุง ทักษะภาษาองักฤษและรอบรู้ในทุก

(2559=150,000) สาระการเรียนรู้ ควบคู่กบัการสร้าง

ความพร้อม ICT เพือ่เตรียมพร้อม

เข้าการเปิดตลาดประชาคมอาเซียน
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1.3 แผนงานการศึกษา

2. นกัเรียนมีเคร่ืองมือในการเข้าถึง

ความรู้ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาและเพิม่ทักษะ ความ

คิดทางด้านภาษา วทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการ

16.โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนโรงเรียนที่ 1. นักเรียนตระหนักถงึความ

โดยการมส่ีวนร่วมของครู ชมุชนและนักเรียน  (2560=105,000) ด าเนินการ ส าคัญของการมส่ีวนร่วมมากขึ้น

 - โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืง (2559=105,000) 2. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกบั

เมอืงพล จดัซ้ืออปุกรณ์ผลิตส่ือการเรียน วฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น

การสอนของโรงเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน

5 โครงการศึกษาดูงานมหกรรม 1.เพื่อให้คณะครู-นักเรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรม 1.ส่งผลงานที่ได้รับรางวลัระดับภาคฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ผลงานที่เขา้  1. คณะครู - นักเรียนได้น า กองการศึกษา

การจดัการศึกษาท้องถิ่น ทางวชิาการและน าผลงานออกแสดงเผยแพร่ เขา้ร่วมประกวด (2560=200,000) ประกวดระดับ  ผลงานทางวชิาการ

(ระดับประเทศ) 2.  เพื่อประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ศักยภาพ 2. จดัร้านนิทรรศการเผยแพร่ความ (2559=200,000) ประเทศได้รับรางวลั ออกแสดงและเผยแพร่

และขดีความสามารถในการศึกษาองค์กร กา้วหน้าทางวชิาการ (2558=200,000) 2.จ านวนครู นักเรียน  2. ได้ประชาสัมพันธผ์ลงานความ

ปกครองส่วนการศึกษาท้องถิ่น 3. ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ที่เขา้ร่วมกจิกรรม กา้วหน้าในการจดัการศึกษาของ

 3. เพื่อให้คณะครู-นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ จ านวน 150 คน เขา้ร่วมกจิกรรม เทศบาลเมอืงเมอืงพลให้เป็นที่

 ตรง ในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการ ประจักษแ์ก่คนทั่วไปอย่างกวา้งขวาง

 4.  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ  3. คณะครู - นักเรียนได้รับ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการณ์ตรงในการเขา้ร่วม

ได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั กิจกรรมทางวชิาการในระดับประเทศ

   4. คณะครู-นักเรียนได้

  พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้

6 โครงการสนับสนุนและพัฒนา 1.  เพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษาของเด็ก จดักจิกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกจิกรรมที่จดั 1. เด็กเล็กมีพฒันาการในด้านต่างๆ กองการศึกษา

การจดัการศึกษาของศูนยพ์ัฒนาปฐมวยัให้มปีระสิทธภิาพ ของเด็ก อยา่งน้อย 5 กจิกรรม (2560=100,000) ที่ดีขึ้น

เด็กเล็ก 2.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 2.จดัการเรียนการสอนที่มคุีณภาพ (2559=100,000) 2. การบริหารจดัการที่มรีะบบ

(2558=100,000)

7 โครงการประชมุกลุ่มวชิาการ 1.เพื่อพัฒนางานวชิาการให้มคุีณภาพ จดัประชมุครูกลุ่มวชิาการ จ านวน 60 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังการจดั 1.กลุ่มวชิาการได้ร่วมกนั กองการศึกษา

เพื่อพัฒนางานวชิาการ 2.เพื่อให้ครูกลุ่มวชิาการได้ร่วมกนัวาง คนปีการศึกษาละ 4 คร้ัง (2560=40,000) ประชมุ วางแผนจดัการศึกษา

ให้มคุีณภาพ แผนการจดัการศึกษา (2559=40,000)
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8 โครงการคลินิกภาษาไทย 1.เพื่อให้จดัค่ายเพิ่มพูนทักษะใน จดักจิกรรมค่ายภาษาไทย นักเรียนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กและเยาวชน1.เด็กนักเรียนมคีวามรู้ กองการศึกษา

การเรียนภาษาไทย สังกดัเทศบาลจ านวน 150 คน (2559=100,000) ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ในวชิาภาษาไทยสามารถ

2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ อา่นออกขยีนได้ดียิ่งขึ้น

ภาษาไทยและสามารถใชภ้าษาไทย

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้อาคารเรียนมคีวามแขง็แรง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนอาคารเรียน อาคารเรียนมสีภาพแขง็แรงขึ้น กองการศึกษา

อาคารเรียน พร้อมต่อสภาพการใชง้าน อาคารประกอบโรงเรียนในสังกดั (2560=600,000) อาคารประกอบ

เทศบาลจ านวน  3  โรงเรียน (2559=600,000) ที่ได้รับการปรับปรุง

(2558=600,000)

10 โครงการประกวดส่ือการเรียน 1. เพื่อให้คณะครูได้คิดค้นวธิผีลิตส่ือ จดัประกวดส่ือการเรียนการ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนส่ือที่เขา้ 1. คณะครูได้ผลิตส่ือที่มคุีณภาพ กองการศึกษา

การสอน  การเรียนการสอนที่มคุีณภาพไวใ้ชใ้น สอนระดับปฐมวยั ระดับ (2560=30,000) ประกวด ในการจดัการเรียนรู้

การจดัการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน  8 กลุ่ม (2559=30,000) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้2. คณะครูน าวสัดุที่มใีน

 2. เพื่อให้คณะครูได้น าวสัดุที่มใีน สาระการเรียนรู้และ ส่ือการ (2558=30,000) ท้องถิ่นหรือน าวสัดุเหลือใช้

 ท้องถิ่นหรือวสัดุเหลือใชม้าผลิตส่ือ เรียนรู้กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน มาผลิตส่ือจดัการเรียนการสอน

 การเรียนการสอนได้อยา่งหลากหลาย รวมจ านวน 10 ชิ้น ส่งเขา้ประกวด    3.คณะครูได้พัฒนาความ

 3. เพื่อให้คณะครู-บุคลากรทางการ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ

 ศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ความ ผลิตส่ือการเรียนรู้

สามารถในการผลิตส่ือการเรียนการสอน 4.คณะครูได้น าวสัดุที่มใีน

4. เพื่อส่งเสริมขวญัและก าลังใจแกค่รู     ท้องถิ่นหรือวสัดุเหลือใชม้าผลิต

บุคลากรทางการศึกษาที่มผีลงานดีเด่น  ส่ือใชใ้นการเรียนการสอน

11 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 1. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในสถาน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนกล้องวงจร โรงเรียนในสังกดัทั้ง 3 โรงเรียนมี กองการศึกษา

ในโรงเรียน ในการปฏิบัติการเรียนการสอน ศึกษา ในสังกดัทั้ง 3 โรงเรียน ปิด  ที่ติดต้ัง กล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษา

2. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน จ านวน   25   จดุ/โรงเรียน

ในสถานศึกษา  

12 โครงการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ 1.เพื่อให้คณะครูและบุคลากรใน  - มอบโล่รางวลัแกค่รูและบุคลากรที่มี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครูที่ได้รับ 1.คณะครูและบุคลากรใน กองการศึกษา

ครูและบุคลากรดีเด่นใน สถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตน ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและสร้างชื่อ (2560=20,000) รางวลัร้อยละ สถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตน

สถานศึกษา เป็นแบบอยา่งที่ดีในการอทุิศ/ เสียงให้แกเ่ทศบาลฯ อยา่งน้อย 5 คน (2559=12,000) ของครูที่ได้ เป็นแบบอยา่งที่ดีในการอทุิศ

ทุ่มเทเวลาในการท างาน  - มอบโล่รางวลัและประกาศเกยีรติบัตร (2558=12,000) รับโลห์ จากจ านวน /ทุ่มเวลาในการท างาน
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1.3 แผนงานการศึกษา

2.เพื่อให้คณะครูและบุคลากรใน แกค่รูและบุคลากรในสถานศึกษาผู้   ครูทั้งหมด 2.คณะครูและบุคลากรในสถาน

สถานศึกษาได้ปรับปรุง/พัฒนา ปฏิบัติงานไม่มีวนัลาตลอด 5 ปีการศึกษา ศึกษาได้ปรับปรุง/พัฒนาการ

การจดัการเรียนการสอนที่เน้น และ 3 ปีการศึกษา  มบีุคลากรได้รับโล่    จดัการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง ร้อยละ 80 จากจ านวนครูทั้งหมด ผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง

3.เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจ    3.คณะครูและบุคลากรในสถาน

ให้แกค่ณะครูและบุคลากรใน ศึกษาที่มผีลงานดีเด่น มขีวญั

สถานศึกษาที่มผีลงานดีเด่น และก าลังใจในการปฏิบัติงาน

13 โครงการอบรมพัฒนาครู- 1. เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากร  จดัอบรมครูและบุคลากรการศึกษา 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เขา้อบรม 1. พนักงานครู และบุคลากร กองการศึกษา

 บุคลากรการศึกษาและดูงาน  ทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความ พร้อมดูงานนอกสถานที่ จ านวน (2560=400,000) ทางการศึกษาความสามารถ

 สามารถ โดย การฝึกอบรม และดูงาน 170  คน (2559=400,000) ได้พัฒนาโดยอบรมและดูงาน

2.เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากร ทางการ  (2558=400,000) 2.พนักงานครู,บุคลากรทางการศึกษา

ศึกษา มคีวามรู้ ความเขา้ใจ ในแนวทาง  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิรูป

การปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ การศึกษา/ปฏิรูปการเรียนรู้

3.เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากร     3.พนักงานครูและบุคลากรทาง

ทางการศึกษา มคีวามสามารถในการ  การศึกษามคีวามสามารถในการ

จดัการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ     จดัการศึกษาตามแนวพระราช

การศึกษาแห่งชาติพ. ศ.2542  และ  บัญญัติการศึกษามคีวามสามารถ

แนวทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551     ในการจดัการศึกษาแห่งชาติ 

พ. ศ.2542  และแนวทาง

 ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

14 โครงการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา1.เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการปฏิบัติ จดัท าแผนพัฒนาการศึกษา ปีละ 1 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังที่จดัท า ทิศทางในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา

งานของกองการศึกษา (2560=40,000) แผนพัฒนาการศึกษา ของการศึกษาและโรงเรียน

2.เพื่อให้เกดิความสะดวกในการ (2559=40,000) สังกดัมคีวามชดัเจนง่าย

ติดตามนิเทศ (2558=40,000) ต่อการตรวจสอบ

15 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ จดังานวนัเด็กแห่งชาติมเีด็กเยาวชน 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนเด็กที่เขา้ร่วม 1.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

แสดงออกด้านความสามารถที่เหมาะ เขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 1,000 คน (2560=250,000) และจ านวนกจิกรรม แสดงออกด้านความสามารถที่

สมกบั เพศและวยั ปีละ 1 คร้ัง (2559=250,000) เหมาะสมกบั เพศและวยั

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับ (2558=250,000) 2.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับ

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
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และสติปัญญา สังคมและสติปัญญา

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ 3.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้

ตระหนักถงึคุณค่าความส าคัญของตนที่มต่ีอ ตระหนักถงึคุณค่าความส าคัญ

ครอบครัว ชมุชน สังคมและประเทศชาติ ของตนเองที่มต่ีอ ครอบครัว 

4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก ชมุชน สังคมและประเทศชาติ

ถงึคุณค่า ความส าคัญของเด็กและ 4.เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก

เยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของ ถงึคุณค่าความส าคัญของเด็กและ

ประเทศชาติต่อไป เยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของ

5.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเทศชาติต่อไป

ผลงานและกจิกรรมเด็กและ 5.ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติ ผลงานและกจิกรรมเด็กและ

เยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของ
16 โครงการจา้งเหมาครูสอน 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ค่าจา้งเหมาครูสอนภาษาชาวต่าง 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 จ านวนครูสอนภาษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

ภาษาชาวต่างประเทศ ครู และบุคลากร ทางการศึกษาได้เกดิ ประเทศจ านวน 6 คน/ปี คนละ (2560=720,000) ต่างประเทศ  ได้เกดิการต่ืนตัวที่จะพัฒนาตนเองกล้าที่จะ

การต่ืนตัว ที่จะเรียนภาษาต่างประเทศ 22,000  บาท / เดือน (2559=636,840) แสดงออกเมื่อเห็นชาวต่างประเทศ 

2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ (2558=636,840) และเพื่อการเตรียมความพร้อม

ด้านภาษาต่างประเทศ ให้กบัคณะครู นักเรียน ที่มคีวาม

3. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน สนใจด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษาให้กบันักเรียนที่มคีวามสนใจ ซ่ึงน าไปสู่วสัิยทัศน์ทางด้านการ

ด้านภาษาต่างประเทศ ศึกษาของเทศบาล
17 โครงการมหกรรมการศึกษา 1.เพื่อให้คณะครู-นักเรียนได้น าผล เขา้ร่วมการแขง่ขนัมหกรรมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วม 1. คณะครู - นักเรียน ได้น า ผลงาน กองการศึกษา

ท้องถิน่ระดับภาคตะวันออก งานทางวชิาการออกแสดงเผยแพร่ ศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวนัออก (2560=100,000) งานมหกรรม ทางวิชาการออกแสดงและเผยแพร่
เฉียงเหนือและศึกษาและดูงาน 2. เพื่อประชาสัมพันธผ์ลงานความ เฉยีงเหนือ ปีละ 1 คร้ัง (2559=100,000)   2. ได้ประชาสัมพันธผ์ลงานความ

 กา้วหน้าในการจดัการศึกษา ของ (2558=100,000) กา้วหน้าในการจดัการศึกษาของ

เทศบาลเมอืงเมอืงพลให้เป็นที่ประจกัษ์  เทศบาลเมืองเมืองพลให้เป็นที่ประจักษ์

3. เพื่อให้คณะครู-นักเรียนได้รับ   3.คณะครู - นักเรียนได้รับ

 ประสบการณ์ตรง ในการเขา้ร่วม   ประสบการณ์ตรง ในการ

กจิกรรมการทางวชิาการ   เขา้ร่วม กจิกรรมทางวชิาการ

4. เพื่อให้คณะครู-นักเรียนได้ พบปะแลกเปล่ียน      4.คณะครู - นักเรียนได้
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ความรู้ประสบการณ์ทางวชิาการ  พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้

5. เพื่อสร้างความสมคัรสมาน     ประสบการณ์ทางวชิาการ

สามคัคีในการสร้างสรรค์ผลงาน  5. เกดิความร่วมมอืในการ

ทางวชิาการร่วมกนั    สร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการ

18 โครงการส่งเสริมคุณภาพ 1.เพื่อส่งเสริมบุคลากรครูในโรงเรียนให้เป็น พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา 70,000 70,000          70,000         70,000         จ านวนคร้ังที่จดังาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

จริยธรรม ส าหรับครูและ ผู้มวีนิัย และจริยธรรม ในโรงเรียนในสังกดั และจ านวนครู ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม

บุคลากรทางการศึกษา 2.เพื่อให้บุคลากรครู ประพฤติตนให้เป็นแบบ ที่เขา้ร่วมงาน จริยธรรม

อยา่งที่ดี แกศิ่ษย์

19 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน 1.เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 80,000 80,000 80,000 80,000  - จ านวนโรงเรียน 1.นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกบั กองการศึกษา

การใชย้าเสพติดในเด็กนักเรียน ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาล (2560=100,000) และนักเรียนที่ได้ ยาเสพติดต่างๆ ได้อยา่งถกูต้อง

2.เพื่อปลุกจติส านึกให้เด็กนักเรียนและเยาวชน  - ให้ความรู้นักเรียน ป.5-6 จ านวน รับความรู้จากโครง และสามารถลดการขยายตัวของการ

มคีวามรู้ความเขา้ใจและตระหนักถงึโทษ 3 โรงเรียน 2เทอม เทอมละ 13 ชั่วโมง การให้ความรู้ แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาน

พิษภัยของยาเสพติด  - จ านวนชัวโมงของ ศึกษามากขึ้น

3.เพื่อสร้างภูมคุ้ิมกนัแกเ่ด็กนักเรียนและ การให้ความรู้ 2.นักเรียนมจีติส านึก มคีวามรู้

เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ความเขา้ใจและตระหนักถงึโทษ

พิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น

20 โครงการปรับปรุงบริเวณอาคาร  - เพื่อให้มทีางเดินรอบอาคาร 1.กอ่สร้างทางเดินรอบอาคาร 720,000  -  -  - 1. จ านวนพื้นที่  - เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง กองการศึกษา

และจดัหาครุภัณฑ์ภายใน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ (2560=100,000) ที่ได้รับการ ประชาชน ได้ใชใ้นการสัญจร

อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - เพื่อให้มทีางเดินเชื่อมระหวา่ง และทางเดินเชื่อมระหวา่ง ปรับปรุง ไปมา

อาคารหลังใหมแ่ละหลังเกา่ อาคาร  พื้นที่ 316 ตรม. 2. จ านวนรายการ  - เด็กนักเรียน มคีวาม

 - เพื่อให้เด็กนักเรียนมคีวาม 2. จดัหาครุภัณฑ์ภายในศูนยพ์ัฒนา ครุภัณฑ์ที่จดัซ้ือ ปลอดภัยในการเดิน วิ่ง เล่น

ปลอดภัยในบริเวณอาคารศูนย์ เด็กเล็ก  ดังนี้ ในบริเวณศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาเด็กเล็ก 1. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง  - มคีวามปลอดภัยในชวีติ 

ชนิดโคจน 16" จ านวน 8 ตัว และทรัพยสิ์นของราชการ

2.  เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน  - การปฏิบัติงานมปีระสิทธิ

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 9,000 บีทีย ู ภาพมากขึ้น
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จ านวน 2 เคร่ือง

3.  เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)

ขนาด 24,000 บีทีย ูจ านวน 2 เคร่ือง

4.  ผนังกั้น PVC. ชนิดพับเกบ็

ได้ ขนาด 8x3 เมตร  จ านวน 1 ชดุ

5.ลูกกรงเหล็กดัด หน้าต่าง จ านวน 16 ชดุ

6.  ลูกกรงเหล็กดัด ประตู จ านวน 2 ชดุ

7. ผ้ามา่นแบบผ้ากรองแสง

หน้างต่าง จ านวน 16 ชดุ

8. ผ้ามา่นแบบผ้ากรองแสง

ประตู จ านวน 2 ชดุ

9. งานติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

 - เคร่ืองบันทึก พร้อมกล้อง  จ านวน 8 ตัว

 - ฮาร์ดดิส ส าหรับเกบ็ขอ้มลู ขนาด 1 TB

 - Adapter 8 ตัว

 - จอรับสัญญาณภาพ ขนาด

32" LED  จ านวน 1 เคร่ือง

 - สายไฟฟ้าส าหรับเล้ืยงกล้อง

ชนิด VCT ขนาด 2x1.5 sq.mm

จ านวน 100 เมตร

21 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใชเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ กอ่สร้างห้องสมดุ  -  -  - 2,500,000 จ ำนวน สถำนศึกษำมแีหล่งศึกษำ ร.ร.พลประ
ห้องสมดุใต้ถนุอาคาร สืบค้นวทิยาการใหม่ๆ พื้นที่ 400 ตร.ม. พื้นที่ เรียนรู้สืบค้นวทิยำกำรใหม่ๆ  ชานุกลู

 4 ชั้น เสริมเพิ่มพูนความรู้ให้กบั ที่กอ่สร้ำง เสริมเพิ่มพูนควำมรู้

นักเรียน ห้องสมดุ ให้กบันักเรียน
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22 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ 1.เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์ภายในโรงเรียน ปรับปรุงภูมทิัศน์พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 600,000  -  -  - จ านวนพื้นที่ที่ปรับ ภูมทิัศน์ภายในโรงเรียน ร.ร.พลประ

เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจและมี  3,480 ตร.ม. ปรุงภูมทิัศน์ มคีวามสวยงาม เป็นสถานที่ ชานุกลู

สนามกฬีาที่ทันสมยั พักผ่อนหยอ่นใจ ปรับปรุง

2. เพื่อปรับปรุงสระน้ าใหเ้กิดความปลอดภยั สระน้ าให้เกดิความปลอดภัย

ส าหรับนักเรียนสวยงามจ านวน 1 หลัง ส าหรับนักเรียน

23 โครงการเพิม่ศักยภาพการเรียน 1.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน  -  - 1,800,000  - จ านวนส่ือการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ฝึกทักษะจาก ร.ร.พลประ

การสอนวชิาวทิยาศาสตร์ด้วยส่ือ ให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ เรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมยั ชานุกลู

การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปลอดภัย และมคุีณภาพ 

2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะจากส่ือ ครอบคลุม เนื้อหาวชิาครบ 7 สาระ

การเรียนการสอนที่ทันสมยัปลอดภัย การเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์

3.เพื่อให้ผู้สอนได้รับความรู้และ

ทักษะต่างๆตลอดจนประสบการณ์

ในด้านวทิยาศาสตร์เพื่อน าไป

ประยกุต์ใชใ้นการเรียนการสอน

24 โครงการห้องเรียนมลัติมเิดีย เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ห้องเรียน 1.ปรับปรุงห้องเรียน 1 ห้อง  -  - 3,800,000  - จ านวนห้องเรียน มหี้องสนับสนุนทางการศึกษา ร.ร.พลประ

สาระฯ เพื่อจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ฯ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถใชจ้ดัการเรียน ชานุกลู
2.จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ต่างๆห้องมัลติมีเดียท่ีทันสมัย การสอนให้มคุีณภาพมากยิ่งขึ้น

25 โครงการจดัท าสนามเปตอง เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบันักเรียน สนามเปตองที่ได้มาตรฐานขนาด 30,000  -  -  - ขนาดของสนาม สถานศึกษามแีหล่งเรียนรู้ในการ ร.ร.พลประ

ได้ฝึกทักษะการเล่นเปตองโดยมสีนาม กวา้ง 4 เมตร ยาว 15 เมตร เปตองที่กอ่สร้าง ฝึกทักษะกฬีาประเภทเปตองที่ได้ ชานุกลู

เปตองที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน

26 โครงการจดัท าอา่งล้างมอืส าหรับเพื่อให้นักเรียนได้มอีา่งล้างมอืในการ อา่งล้างมอืจ านวน 1 แห่งที่ม ี4 กอ๊ก  -  -  - 100,000 จ านวนอา่งล้างมอื สถานศึกษามอีา่งล้างมอืส าหรับ ร.ร.พลประ

นักเรียน ท าความสะอาดมอืกอ่นและหลัง ที่ได้รับการกอ่สร้าง ให้นักเรียนท าความสะอาดมอื ชานุกลู

รับประทานอาหาร กอ่นและหลังรับประทานอาหาร

27 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพื่อปรับปรุงเปล่ียนหลังคาสรรไท 1 หลัง 1. ปรับปรุงเปล่ียนหลังคาอาคาร 1,000,000  -  -  - จ านวนรายการที่ได้รับ 1.อาคารอเนกประสงค์ได้รับการ ร.ร.พลประ

อเนกประสงค์ 2. เพื่อทาสีอาคารอเนกประสงค์ อเนกประสงค์จ านวน 1 หลัง รับการปรับปรุง ปรับปรุงเปล่ียนหลังคา ชานุกลู

2.ทาสีอาคารอเนกประสงค์  จ านวน 1 หลัง 2. อาคารอเนกประสงค์ได้รับการทาสี
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28 โครงการติดต้ังเคร่ืองเสียงอาคาร - เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรียน  - จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเสียง จ านวน 1 ชุด 100,000  -  -  -  - จ านวนเคร่ือง  - โรงเรียนมีศักยภาพในการ รร.เทศบาล

อเนกประสงค์พร้อมอปุกรณ์ การสอนของโรงเรียน  -ติดต้ังล าโพงขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว ขยายเสียงที่รติดต้ัง จดักิจกรรมการเรียนการสอน หนองแวง

 - เพื่อให้บริการชมุชน จ านวน 6 จดุ ในอาคารอเนกประสงค์  - จ านวนอปุกรณ์  - ผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ประชา

จากการจดักิจกรรม อุปถัมภ์

29 โครงการจดัหาพื้นสนามเซปัก  - เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรียน  - จดัหาพื้นสนามแข่งขันเซปักตะกร้อพื้นยาง 720,000  -  -  -  - จ านวนสนามกฬีา  - นักเรียนมีสนามเซปักตะกร้อ รร.เทศบาล

ตะกร้อพร้อมชดุอปุกรณ์ การสอนของโรงเรียน สังเคราะห์ รุ่น 5ส่วน ที่จดัหา ที่ได้มาตรฐานในการเรียนรู้ หนองแวง

 - เพื่อใชใ้นการแขง่ขนักฬีาเซปักตะกร้อ (1 ส่วน กวา้ง 1.80 เมตร ยาว 20 เมตร)  - จ านวนอปุกรณ์  - โรงเรียนมีสนามตะกร้อที่ได้ ประชา

 - เพื่อให้บริการชมุชน พื้นสนามประกอบรวมแล้ว ประกอบสนาม มาตรฐานส าหรับจดัการแข่งขัน อุปถัมภ์

มีขนาด 9x20 เมตร  - นักเรียนมีความปลอดภัย

 - จดัซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับติดต้ัง ประกอบด้วย จากการเล่นกีฬาสูงขึ้น

  1. ชุดขาต้ังลูกกล้ิงส าหรับปล่อยคอร์ทยาง

จ านวน 1 ชุด 

  2. แกนเหล็กส าหรับม้วนคอร์ทยาง 5 ชุด

  - เก้าอี้กรรมการ 2 ตัว

3. เสา จ านวน 2 เสา พร้อมตาข่าย

30 โครงการปรับปรุงประตูทางเขา้  - เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสิ์นของ  - ซ่อมแซมและเปล่ียนประตูจากเหล็ก 90,000  -  -  -  - จ านวนประตูที่  - ทรัพย์สินของทางราชการ รร.เทศบาล

ด้านหน้าโรงเรียน ทางราชการ เป็นแสตนเลส ตามแบบแปลนของเทศบาล ปรับปรุง มีความปลอดภัย หนองแวงประชา

 - เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ขนาดกวา้ง 5.60 เมตร สูง2.40 เมตร  - คุณภาพงามตาม  - นักเรียน และบุคลากร อุปถัมภ์

มาตรฐานงานชา่ง มีความปลอดภัย

31 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. 
บริเวณ

 - เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ  - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 4 เมตร 400,000  -  -  -  - จ านวนความยาว  - นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รร.เทศบาล

ขา้งอาคารอเนกประสงค์กบั นักเรียนและผู้ปกครอง ยาว 40 เมตร ของถนน มีความสะดวกในการ หนองแวงประชา

อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - เพื่อความสวยงามของโรงเรียน  - ก่อสร้างถนน คสล. ได้ตามมาตรฐาน  - คุณภาพงามตาม สัญจรในระหวา่งการเรียน อุปถัมภ์

งานช่าง มาตรฐานงานชา่ง  - อาคารเรียนมีความสะอาด

สวยงาม ปลอดภัย

32 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง  - เพื่อให้โรงเรียนมแีสงสวา่งเพียงพอ  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งภายในบริเวณโรงเรียน 90,000  -  -  -  - จ านวน โคมไฟ  - ทรัพย์สินโรงเรียนมีความ รร.เทศบาล

ชนิดหลอด LED ในบริเวณ  - เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ในจดุที่มืด จ านวน 10 จดุ แบบประหยัดพลังงาน   ปลอดภัย หนองแวงประชา

โรงเรียน ที่ติดต้ัง  - ลดอุบัติเหตุและปัญหา อุปถัมภ์

อาชญากรรมในสถานที่ราชการ
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1.3 แผนงานการศึกษา

33 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 1. เพื่อให้อาคารมคีวามแขง็แรงคงทน 1.เปล่ียนฝ้าและเพดานห้องเรียนที่ช ารุด 200,000  -  -  - 1.จ านวนอาคารเรียน 1.อาคารเรียนมสีภาพแขง็แรง ร.ร.เทศบาล

ต่อสภาพการใชง้าน จ านวน 5 อาคาร ที่เปล่ียนฟ้าและเพดาน พร้อมที่จะใชง้าน ศรีเมอืงฯ

2.เปล่ียนท่อระบายน้ าภายในอาคาร 2.จ านวนจุดที่เปล่ียน

เรียนที่อดุตันจ านวน  10  จดุ ทอ่ระบายน้ า

3.เปล่ียนบานเกร็ด กระจกห้องเรียน 3.จ านวนหอ้งน้ าที่เปล่ียน

ที่แตกจ านวน  10  ห้อง บานเกร็ดและกระจก

4.เปล่ียนประตูห้องเรียนและ 4.จ านวนประตูหอ้งเรียน

ห้องน้ าที่ช ารุดจ านวน 20  ห้อง และหอ้งน้ าที่เปล่ียน

34 โครงการปรับปรุงสนาม 1. เพื่อให้สนามเด็กเล่นของนักเรียน 1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นได้แก ่ซ้ือดิน 50,000  -  -  - 1.จ านวนสนามเด็กเล่น 1.นักเรียนมสีนามเด็กเล่นที่ ร.ร.เทศบาล

เด็กเล่น มคีวามปลอดภัย ปรับพื้น, ทาสีเคร่ืองเล่น ฯลฯ จ านวน 1 สนาม ที่ปรับปรุง ปลอดภัยและเหมาะสมกบัวยั ศรีเมอืงฯ

2.จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจง้ 2.จ านวนเคร่ืองเล่นที่จัดซ้ือ

 ได้แก ่ชงิชา้  , มา้หมนุ

สไลเดอร์ฯลฯจ านวน 5 รายการ

35 โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียน 1.เพื่อให้นักเรียนมส่ืีอการเรียน วทิยาศาสตร์ ได้แก ่ส่ือมลัติมเีดีย 1,269,370  -  -  - 1.จ านวนส่ือวทิยาศาสตร์1.นักเรียนมส่ืีอประกอบ ร.ร.เทศบาล

การสอนวชิาวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ที่ทันสมยัและครบหน่วย แผ่นสไลด์เซลล์พืช,แผ่นสไลด์เซลล์สัตว,์ ที่จดัซ้ือ การเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ ศรีเมอืงฯ

การเรียนรู้ หุ้นจ าลอง ฯลฯ จ านวน  50 รายการ 2.นักเรียนมีส่ือวทิยาศาสตร์ที่ทันสมัย

36 โครงการจดัท าที่แปรฟัน 1. เพื่อให้นักเรียนมีที่แปรงฟัน 1.จดัท าที่แปรงฟันให้กับ 200,000  -  -  - 1.จ านวน 1.มีที่แปรงฟันไวแ้ปรงฟันให้ รร.เทศบาล

ส าหรับนักเรียน ที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน นักเรียน ป.1 - ป. 6 ที่แปรงฟัน นักเรียนที่เพียงพอและได้ ศรีเมืองฯ

จ านวน  3  จดุ ที่จดัท า มาตรฐาน

37 โครงการกอ่สร้างโดม  -เพื่อนสร้างหลังคาคุมลานอเนกประสงค์  -มกีารสร้างหลังคาคลุมลานอเนก 1,500,000  -  -  -  -หลังคาคลุมลาน  -ศูนยฯ์ได้มหีลังคาคลุมลานอเนก ศูนยพ์ัฒนา

อเนกประสงค์บริเวณสนาม ให้มคีวามพร้อมในการใชจ้ดักจิกรรมการ ประสงค์ให้มคีวามพร้อมในการใชจ้ดั อเนกประสงค์ตาม ประสงค์ เด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เรียนการสอน และกจิกรรมต่างๆของศูนยฯ์ กจิกรรมการเรียนการสอน และกจิกรรม ขนาดที่ศูนยฯ์ก าหนด  -ได้เพิ่มประสิทธภิาพในการใช้ เทศบาลเมอืง

มคีวามสมบูรณ์และมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น ต่างๆของศูนยฯ์ จดักจิกรรมการเรียนการสอน เมอืงพล

 -มพีื้นที่ในการจดักจิกรรม ในพื้นที่ และกจิกรรมต่างๆของศูนยฯ์

ขนาด 450 ตร.ม.
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38 โครงการปูหญ้าเทียมบริเวณ  -เพื่อให้เด็กมพีื้นที่ในการวิ่งเล่นออกก าลังกาย พื้นหญ้าเทียมขนาด 450 ตร.ม. 150,000  -  -  -  -สนามหญ้าเทียม  -เด็กมพีื้นที่ในการวิ่งเล่นออก ศูนยพ์ัฒนา

สนามอเนกประสงค์ศูนยพ์ัฒนา ที่สะอาดสวยงามและปลอดภัย ตามความกวา้งของ ก าลังกายที่สะอาดสวยงามและ เด็กเล็ก

เด็กเล็ก  -เพื่อความสวยงามของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ที่ก าหนด ปลอดภัย เทศบาลเมอืง

 -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมคีวาม เมอืงพล

สะอาด สวยงาม

39 กอ่สร้างหลังคาโค้ง  -เพื่อใชด้ าเนินการจดักจิกรรมการเรียนการ  -กอ่สร้างหลังคาโค้งจ านวน 1 แห่ง 3,000,000  -  -  - จ านวนหลังคาโค้ง นักเรียนมพีื้นที่หลังคาโค้งในการ รร.เทศบาล

หน้าอาคาร 5 สอนนักเรียนระดับอนุบาล ขนาดพื้นที่กวา้ง 23 เมตร ยาว 38 เมตร เรียนการสอนนอกห้องเรียน ศรีเมืองฯ

 -เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรียนการสอน  -พื้นปูนฉาบเรียนตามพื้นที่ 

นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3

40 ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ SBMLD เพื่อให้มีการจ าหน่ายและแลกเปล่ียน และ จดัตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ ทุกวนัศุกร์ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่จดั เด็กนักเรียนมตีลาดนัดจ าหน่าย กองการศึกษา

บริการผลผลิตจากโครงการ SBMLD แรกของเดือน ตลาดนัดแหล่ง และแลกเปล่ียนและบริการ

เรียนรู้ ผลผลิตจากโครงการ SBMLD

41 ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ SBMLD เพื่อเป็นศูนย์จ าหน่ายผลผลิต SBMLD ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ SBMLD จ านวน 500,000  -  -  - จ านวนศูนยก์าร เด็กนักเรียนมศูีนยก์ารเรียนรู้ กองการศึกษา

1 แห่ง ขนาด 4 x 6 เมตร เรียนรู้ ตามโครงการ SBMLD

42 พัฒนาศักยภาพและความเข้ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการ ประชุม/อบรม/สัมมนาและเปล่ียน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังที่จดั คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา กองการศึกษา

แข็งให้กับคณะกรรมการพัฒนา พัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล ความคิดเห็นและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประชมุและศึกษา ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

การศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ดูงาน ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

43 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน 1.เพื่อให้พนักงานครูได้มีความรู้ความเข้าใจ 1.พนักงานครูและบุคลากรทางการ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่จดั 1.ให้พนักงานครูได้มคีวามรู้ความ กองการศึกษา

ผลการปฏิบัติราชการของพนัก ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของตน ศึกษาในสังกัดเทศบาล ทั้ง 3 แห่ง อบรม เขา้ใจตามมาตรฐานก าหนด

งานครูและบุคลากรทางการ 2.เพื่อให้พนักงานครูได้ปฏิบัติตามสมรรถนะ 2.พนักงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา ต าแหน่งของตน

ศึกษา ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เด็กเล็ก ปีละ 1 คร้ัง 2.ให้พนักงานครูได้ปฏิบัติตาม

3.เพื่อกระตุ้นให้พนักงานครูเกิการต่ืนตัวเพื่อ สมรรถนะที่จ าเป็นในการ

สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ปฏิบัติงาน

3.กระตุ้นให้พนักงานครูเกกิาร

ต่ืนตัวเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

1.3 แผนงานการศึกษา

44 โครงการกอ่สร้างเวที 1 เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับจดั กอ่สร้างเวที ค.ส.ล. ขนาด  -  -  - 2,000,000 จ านวนพื้นที่ มสีถานที่ส าหรับจดักจิกรรม กองการศึกษา

วฒันธรรม บึงละเลิงหวาย กจิกรรมทางวฒันธรรม และ กวา้ง 15.00 เมตร  ยาว กอ่สร้างเวที ทางวฒันธรรม และกจิกรรม

กจิกรรมอื่น ๆ 26.00 เมตร  พร้อมห้องน้ า   อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน 

2 เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับ  ห้องส้วม และระบบไฟฟ้า   

การแสดงออกประชาชน แสงสวา่ง จ านวน 1 แห่ง

45 โครงการจดักจิกรรมเด็ก 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความ  - จดัให้มกีารแสดงประกวด 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่จดั 1 เด็กและเยาวชนได้แสดง กองการศึกษา

และเยาวชน สามารถที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ แขง่ขนั กจิกรรมเด็กเยาวชน (2560=100,000) การแสดงประกวด ออกด้านความสามารถที่

 2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน อยา่งน้อย 4 คร้ัง (2559=100,000)   แขง่ขนั เหมาะสม  

  ได้พบปะแลกเปล่ียนความ  (2558=70,000)  2 เด็กและเยาวชนได้ตระ

คิดเห็นได้ท ากจิกรรมร่วมกนั     หนักถงึคุณค่าความส าคัญ

ได้รู้จกัการใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์  ของตนเอง ที่มต่ีอสังคมส่วนรวม

3 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและ     

 เยาวชนเห็นคุณค่าของการ       

 เขา้ร่วมกจิกรรม เพื่อน าไป      

 เป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ   

46 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา 1.เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ให้เยาวชน กอ่สร้างสนามกฬีาจ านวน 1 สนาม  - 3,000,000  -  -  - จ านวนสนามกฬีา 1. เป็นศูนยก์ลางในการออก กองการศึกษา

ฟุตซอลและอปุกรณ์ประกอบ และประชาชนมาออกก าลังกาย รายละเอยีดสนามตามแบบ ที่กอ่สร้าง ก าลังกายของชมุชนเยาวชน

มาตรฐาน โรงเรียนเทศบาล 2.เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางให้ความ แปลนของเทศบาล  - จ านวนอปุกรณ์ และประชาชนมสุีขภาพอนามยั

หนองแวงฯ รู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฬีาฟุตซอล 1.พื้นคอนกรีตขนาด 20 x 40 เมตร ประกอบสนาม ที่แขง็แรงสมบูรณ์

3.เพื่อจดัการแขง่ขนั หนา0.10 เมตร 2.เป็นศูนยก์ลางในการให้ความ

กฬีาฟุตซอล 2.พื้นสนามยางสังเคราะห์ผสมยาง รู้และพัฒนากฬีาฟุตซอลของ

ธรรมชาติ(ยางพารา) ขนาด ชมุชน

18.00 x 38.00 เมตร หนา 7.00 ม.ม. 3.เพื่อพัฒนาขดีความสามารถ

 พร้อมตีเส้นสนามและทาสีสนาม เพื่อการแขง่ขนัในระดับสูง

3.งานไฟฟ้าแสงสวา่ง 
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

1.3 แผนงานการศึกษา

4.เสาประตูและตาขา่ย จ านวน 1 ชดุ

5.ชดุป้ายบอกคะแนน จ านวน 1 ป้าย

6.ลูกฟุตบอล เบอร์ 3.7 จ านวน 4 ลูก

47 โครงการกอ่สร้างสนาม 1.เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับจดั กอ่สร้างสนามเทนนิส ขนาด 3  - 3,600,000  -  - จ านวนสนามเทนนิส 1.เด็ก เยาวชน แลประชาชน กองการศึกษา

เทนนิสเทศบาลเมอืงเมอืงพล กจิกรรมการออกก าลังกายการ สนาม พร้อมอาคารประกอบ 1 หลัง เห็นความส าคัญของการเล่น

แขง่ขนักฬีาเทนนิส ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ กฬีาและได้ใชเ้วลาวา่งให้เกดิ

2.เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ที่เปิดโอกาส ประโยชน์

ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 2.มสีนามส าหรับการเล่นและ

ที่มคีวามสนใจในกฬีาเทนนิสได้ การจดัแขง่ขนักฬีาเทนนิสที่ได้

แสดงความสามารถ มาตรฐาน

48 โครงการกอ่สร้างระบบไฟฟ้า เพื่อให้มไีฟฟ้าส่องสวา่งอยา่ง กอ่สร้างระบบไฟฟ้าส่องสวา่งสนาม 5,500,000  -  -  - จ านวนระบบไฟฟ้า สนามกฬีาฟุตบอลมรีะบบ กองการศึกษา

ส่องสวา่งสนามฟุตบอล เพียงพอให้การจดักจิกรรมด้าน ฟุตบอลประกอบด้วย ส่องสนาม ไฟฟ้าส่งสวา่งอยา่งเพียงพอ

การกฬีา 1.เสาไฟฟ้าส่องสนามจ านวน 4 ต้น ส าหรับจดักจิกรรมการแขง่ขนั

2.ระบบไฟฟ้าส่องสนามต้นละ 12 ในภาคค่ า

ดวงโคม รวม 48 ดวงโคม

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อให้เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ ระยะที่ 1 4,350,000      -  -  - จ านวนรายการที่ - มสีถานที่ส าหรับ จดัการ กองการศึกษา

อาคารอเนกประสงค์ ทันสมยั ส าหรับจดัการประชมุ  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (2560: 4,350,000) ได้รับการปรับปรุง ประชมุ อบรมแขง่ขนัวชิาการ

เทศบาลเมอืงเมอืงพล อบรม แขง่ขนัทางวชิาการ  ดังรายการต่อไปนี้ ซ่อมแซมตาม จดันิทรรศการ และ กจิกรรม

จดันิทรรศการ และกจิกรรมต่างๆ 1.ท าการร้ือหลังคาเดิมพร้อมมงุ เป้าหมาย ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทันสมยั

หลังคา Metal sheet ใหม่

2.ติดต้ังฝ้าเพดาน ใหม่

3.ติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ

ระบบเคร่ืองเสียงและระบบฉายภาพโปรเจคเตอร์

4.งานกอ่สร้างเวที
5.งานปรับปรุงห้องน้ า
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6.งานปรับปรุงตัวอาคารและทาสีอาคารใหม่
ระยะที่ 2  - 5,100,000  -  - จ านวนรายการที่
 - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ดังรายการต่อไปนี้ ได้รับการปรับปรุง
1.งานขยายพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซม
ทางด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก 
ขา้งละ 6.00 ม.และกอ่สร้างห้องประชมุ 

50 โครงการโรงเรียนส่งเสริม 1. เพื่อวดัผลทางสุขภาพของผู้เรียนให้มี 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกดั 3 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 1. จ านวนนักเรียน 1.  นักเรียนได้วดัผลทางสุขภาพ โรงเรียนในสังกัด

สุขภาพ สุขนิสัยที่ดี  บริโภคอาหารที่มปีระโยชน์ และนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรียนในสังกดั 2. โรงเรียนผ่านการวดัผลประเมิน ทั้ง3แห่ง
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมี 2. นักเรียนได้รับการวดัผลทางสุขภาพ 3 แห่ง ผลตามนโยบายโรงเรียนส่งเสริม และ ศพด.
สุขภาพที่ดี รักและดูแลสุขภาพของตนเอง และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 2. จ านวนนักเรียน สุขภาพในระดับเขตและจงัหวดั  1 แห่ง
อยา่งสม่ าเสมอ 3. นักเรียนมร่ีางกายเจริญเติบโตสมวยั ศพด 1 แห่ง 3.นักเรียนมร่ีางกายเจริญเติบโต
3. เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  แขง็แรง มภีาวะโภชนาการที่ดี มสุีขภาพร่างกายแขง็แรง
และจติใจให้มคีวามเหมาะสมตามชว่ง สามารถป้องกนัตนเองจากปัจจยัเส่ียงที่ มสีภาวะโภชนาการที่ดี
อายวุยั มสีมรรถภาพตามเกณฑ์ อยู่รอบตัว และรู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ
4. เพื่อเตรียมความพร้อมและรอรับการตรวจ
ประเมนิโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับ
เขต  และระดับจงัหวดั

50 58,800,370  50,031,400   43,931,400   42,931,400  
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการสมทบเงินทุนหมนุเวยีน เพื่อให้ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สมทบเงินทุนหมนุเวยีน 50,000            50,000        50,000          50,000          1.จ านวนปีที่สมทบ ศูนยบ์ริการ กองสาธารณสุขและ

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข มเีงินทุนหมนุเวยีนเพียงพอ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินทุนหมนุเวยีน สาธารณสุขมี ส่ิงแวดล้อม

ในการให้บริการดูแลรักษา ปีละ 1 คร้ังๆ ละ ศูนยบ์ริการ งบประมาณเพียงพอ

สุขภาพประชาชน 50,000 บาท สาธารณสุข ส าหรับการจดัหา

2.จ านวนเงินที่สมทบ เวชภัณฑ์ให้บริการ

เงินทุนหมนุเวยีน ดูแลรักษาสุขภาพ

ศูนยบ์ริการ ประชาชน

สาธารณสุข

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการให้ 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการ จดับริการตรวจรักษา 150,000          150,000       150,000        150,000        จ านวนคร้ังที่ให้ ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุขและ

บริการตรวจรักษาสุขภาพ ตรวจรักษาสุขภาพที่ได้ สุขภาพโดยแพทย์ บริการตรวจรักษา ตรวจรักษาสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม

มาตรฐาน ทันตแพทย ์และสหสาขา สุขภาพประชาชน ที่ได้มาตรฐาน

2.เพื่อให้บริการตรวจรักษา วชิาชพี ให้แกป่ระชาชน ที่ได้มาตรฐานโดยทีม

สุขภาพเชงิรุกให้แกป่ระชาชน ในศูนยบ์ริการสาธารณสุข แพทย ์ทันตแพทย์

ในชมุชน และในชมุชน อยา่งน้อย และสหสาขาวชิาชพี

เดือนละ ๑ คร้ัง

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 1.เพื่อสร้างและพัฒนา 1.จดัต้ังจติอาสาดุแลสุขภาพ 50,000            30,000        50,000          20,000          1.จ านวนจติอาสาฯ 1.การให้บริการ กองสาธารณสุขและ

จติอาสาให้บริการสุขภาพ ศักยภาพการให้บริการของ ประชาชนในศูนยบ์ริการสาธารณสุข ที่ได้รับการจดัต้ัง ดูแลรักษาสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม

จติอาสาดูแลสุขภาพ จ านวน 60 คน 2.ร้อยละของจติอาสา เป็นไปอยา่งมี

2.เพื่อสนับสนุนให้จติอาสา 2.จติอาสาฯ ได้รับการ ที่ผ่านการฝึกอบรม ประสิทธภิาพ

ดูแลสุขภาพปฏิบัติงาน ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทั้งหมด 3.ร้อยละของจ านวน 2.ภาคประชาชน

อยา่งต่อเนื่อง 3.จติอาสาฯ ร่วมให้บริการสุขภาพ วนัที่จติอาสาร่วมให้ มส่ีวนร่วมในการ

ในและนอกศูนยบ์ริการสาธารณสุข บริการดูแลสุขภาพ ด าเนินงานและพัฒนา

เป็นประจ าทุกวนัท าการ ประชาชนในศูนย์ ระบบบริการ

บริการสาธารณสุข สาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ 1.เพื่อให้มสีภาพการใชง้าน อาคารศูนยบ์ริการ 1,000,000        500,000       จ านวนรายการ 1.ผู้รับบริการมี กองสาธารณสุขและ

บริการสาธารณสุข ปกติและคงทนถาวร สาธารณสุขได้รับการ ปรับปรุงที่ได้มกีาร ความพึงพอใจ ส่ิงแวดล้อม

2.เพื่อให้มโีครงสร้างที่ ปรับปรุง จ านวน 1 แห่ง ด าเนินการ 2.บรรยากาศการ

เอื้ออ านวยความสะดวกต่อ ดังนี้ ให้บริการดีขึ้น

สภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ  -ปรับปรุงหลังคา 3.ผู้รับบริการได้รับ

 -ปรับปรุงห้องประชมุ ความสะดวก

 -ปรับปรุงทางลาดส าหรับ

ผู้สูงอายแุละคนพิการที่

ได้มาตรฐาน

 -ปรับปรุงห้องน้ าส าหรับ

ผู้สูงอายแุละคนพิการ

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ 1.สัมมนาจดัการท าแผน 500,000          500,000       500,000        500,000        1.ความครบถว้น 1.ประชาชนในชมุชน กองสาธารณสุขและ

ระบบบริการสาธารณสุขมลูฐาน ภาคีเครือขา่ยสุขภาพในชมุชน พัฒนาการสาธารณสุข สมบูรณ์ของแผน ได้รับบริการ ส่ิงแวดล้อม

ในชมุชน จดับริการสาธารณสุขมลูฐาน มลูฐานในชมุชน จ านวน พัฒนาการสาธารณสุข สาธารณสุขอยา่ง

2.เพื่อสนับสนุนการจดัท า 1  คร้ัง มลูฐานในชมุชน ทั่วถงึและครอบคลุม

แผนพัฒนาการสาธารณสุข 2.พัฒนาและจดัหาวสัดุ 2.จ านวนศูนย์ 2.อสม.หรือแกนน า

มลูฐานในชมุชนที่มคุีณภาพ อปุกรณ์ให้ศูนยส์าธารณ- สาธารณสุขมลูฐาน สุขภาพในชมุชนมี

3.เพื่อสนับสนุนทรัพยากร สุขมลูฐานชมุชน  14 ชมุชนที่ได้รับการ ความพร้อมในการ

การจดับริการสาธารณสุข แห่ง พัฒนาและจดัหาวสัดุ ให้บริการสาธารณสุข

ในชมุชน 3.จดัการประชมุนิเทศ อปุกรณ์ ในชมุชน

4.เพื่อนิเทศติดตามการด าเนิน ติดตามการด าเนินงาน 4.จ านวนคร้ังของการ 3.การพัฒนาระบบ

งานสาธารณสุขมลูฐานใน สาธารณสุขมลูฐาน ประชมุนิเทศติดตาม บริการสาธารณสุข

ชมุชน จ านวน 6 คร้ัง การด าเนินงาน มลูฐานในชมุชน

5.เพื่อสร้างขวญัก าลังใจให้ 4.จดักจิกรรมวนั อสม. สาธารณสุขมลูฐาน เป็นไปอยา่งมี

แกแ่กนน าสุขภาพในชมุชน แห่งชาติ จ านวน 1 คร้ัง 4.ความพึงพอใจของ ประสิทธภิาพ

อสม.
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6 โครงการปรับปรุงระบบขอ้มลู 1.เพื่อให้ขอ้มลูสุขภาพ 1.ส ารวจและปรับปรุง 200,000          100,000       200,000        100,000        1.ร้อยละของครัวเรือน 1.การจดับริการ กองสาธารณสุขและ

สุขภาพประชาชน ประชาชนมคีวามทันสมยั ขอ้มลูสุขภาพประชาชน ที่ได้รับการปรับปรุง สุขภาพให้แก่ ส่ิงแวดล้อม

2.เพื่อให้ระบบขอ้มลูมี ปีละ ๑ คร้ัง ขอ้มลูสุขภาพ ประชาชนเป็นไปตาม

ประสิทธภิาพ 2.ปรับปรุงระบบขอ้มลู 2.จ านวนคร้ังของ สภาพปัญหา

ให้มคีวามพร้อม ปีละ 1 การตรวจสอบปรับปรุง 2.การแกไ้ขปัญหา

คร้ัง ระบบขอ้มลู สุขภาพของประชาชน

3.จดัหาหรือปรับปรุง 3.จ านวนชดุของ เป็นไปอยา่งทัน

อปุกรณ์เทคโนโลยี อปุกรณ์เทคโนโลยี ท่วงที และมี

สารสนเทศ 2 ชดุ สารสนเทศที่ได้รับการ ประสิทธภิาพ

(2 ปีต่อชดุ) จดัหาหรือปรับปรุง

7 โครงการเฝูาระวงั ปูองกนัและ 1.เพื่อเฝูาระวงัการเกดิและ 1.พ่นหมอกควนัก าจดั 100,000          100,000       100,000        100,000        1.จ านวนชมุชน 1.อบุัติการณ์และ กองสาธารณสุขและ

ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกและไขซิ้กา ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก ยงุลายตัวเต็มวยัทั้งชว่ง ที่ได้รับการพ่นหมอก ความชกุของผู้ปุวย ส่ิงแวดล้อม

และไขซิ้กา กอ่นและระหวา่งฤดูกาล ควนัก าจดัยงุตัวเต็มวยั โรคไขเ้ลือดออกและ

2.เพื่อเตรียมความพร้อม ระบาด ครบทั้ง 14 ชมุชน และส ารวจแหล่ง ไขซิ้กาลดลง

ของทรัพยากรในการเฝูาระวงั 2.ส ารวจและท าลาย เพราะพันธุ์ พร้อม 2.ลดความเดือดร้อน

ปูองกนั และควบคุมโรค แหล่งเพาะพันธุ์ พร้อมก าจดัลูกน้ า ก าจดัลูกน้ า ร าคาญของประชาชน

ไขเ้ลือดออกและไขซิ้กา ทั้งชว่งกอ่นและระหวา่ง 2.จ านวนคร้ังที่มกีาร จากปัญหายงุชกุชมุ

3.เพื่อควบคุมการระบาดของ ฤดูกาลระบาด ครบทั้ง 14  ชมุชน ควบคุมโรค กรณีเกดิ

โรคไขเ้ลือดออกและไขซิ้กา 3.ควบคุมการระบาดของ การระบาด

4.เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมของ โรคไขเ้ลือดออกและไขซิ้กาทุกคร้ัง 3.จ านวนประชาชน

ภาคประชาชนในการเฝูาระวงั 4.จดักจิรรมรณรงค์ ที่เขา้ร่วมกจิกรรม

ปูองกนั และควบคุมโรค สร้างการมส่ีวนร่วม รณรงค์สร้างการมี

ไขเ้ลือดออกและไขซิ้กา จ านวน 1 คร้ัง ส่วนร่วม

5.ค่าดัชนีความชกุของ 4.ค่าดัชนีความชกุ

ลูกน้ ายงุลายเป็นไปตามค่ามาตรฐาน ของลูกน้ ายงุลาย
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งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการเฝูาระวงั ปูองกนัและ 1.เพื่อเฝูาระวงัการเกดิและ 1.ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ก าจดัสัตว์ 100,000          100,000       100,000        100,000        1.จ านวนชมุชนที่มี 1.อบุัติการณ์และ กองสาธารณสุขและ

ควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร ระบาดของโรคระบบทางเดิน แมลง และก าจดัสัตวพ์าหะ การท าลายแหล่ง ความชกุของผู้ปุวย ส่ิงแวดล้อม

อาหาร น าโรคระบบทางเดิน เพาะพันธุ์และก าจดั โรคระบบทางเดิน

2.เพื่อเตรียมความพร้อม อาหารในตลาดสดและ สัตวพ์าหะน าโรคระบบ อาหารลดลง

ของทรัพยากรในการเฝูาระวงั ชมุชน เดือนละ 1 คร้ัง ทางเดินอาหาร 2.ลดความเดือดร้อน

ปูองกนั และควบคุมโรค 2.ควบคุมการระบาด 2.จ านวนคร้ังของการ ร าคาญของประชาชน

ระบบทางเดินอาหาร ของโรคระบบทางเดิน ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ จากปัญหาความ

3.เพื่อควบคุมการระบาดของ อาหารทุกคร้ัง และก าจดัสัตวพ์าหะ ชกุชมุของสัตวแ์ละ

โรคระบบทางเดินอาหาร 3.จดักจิกรรมการมี น าโรคระบบทางเดิน แมลงพาหะน าโรค

4.เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมของ ส่วนร่วมของประชาชน อาหารในตลาดสด ระบบทางเดินอาหาร

ภาคประชาชนในการเฝูาระวงั จ านวน 1 คร้ัง 3.จ านวนคร้ังของ

ปูองกนั และควบคุมโรค การควบคุมโรคระบบ

ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินอาหาร

4.จ านวนประชาชนที่

เขา้ร่วมกจิกรรม

9 โครงการส่ือสารแจง้เตือนโรค 1.เพื่อแจง้เตือนประชาชนให้ 1.ประชาสัมพันธโ์รคที่ 100,000          100,000       100,000        100,000        1.จ านวนคร้ังของการ 1.ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุขและ

ที่ต้องเฝูาระวงัตามฤดูกาล รับทราบขอ้มลูโรคที่ต้องเฝูา ต้องเฝูาระวงัตามฤดูกาล ส่ือสารประชาสัมพันธ์ ทราบสถานการณ์ ส่ิงแวดล้อม

ระวงัตามฤดูกาล อยา่งน้อย 6 คร้ัง/ปี โรคที่ต้องเฝูาระวงั และขอ้มลูเกี่ยวกบั

2.เพื่อให้ประชาชนมี 2.ประชาสัมพันธผ่์านส่ือ ตามฤดูกาล โรคที่ต้องเฝูาระวงั

พฤติกรรมสุขภาพที่ห่างไกล ต่างๆ อยา่งน้อย 5 ส่ือ 2.ประเภทส่ือ ตามฤดูกาล

โรคตามฤดูกาล ได้แก ่ปูายไวนิล, แผ่นพับ ประชาสัมพันธท์ี่ใช้ 1.ประชาชนมกีาร

โปสเตอร์,จดหมายขา่ว, 3.ร้อยละของชมุชน ปรับเปล่ียน

หนังสือแจง้เวยีน, เสียง ที่รับรูขอ้มลูขา่วสาร พฤติกรรมให้ห่าง

ไร้สาย, วทิยชุมุชน และ ไกลโรค

ส่ืออื่นๆ ปีละ 1 คร้ัง
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการเทศบาลเมอืงเมอืงพล 1.เพื่อปูองกนัการเกดิและ 1.รณรงค์ขึ้นทะเบียน 100,000          100,000       100,000        100,000        1.อบุัติการณ์ของสัตว์ 1.ประชาชนหรือ กองสาธารณสุขและ

ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า สัตวเ์ล้ียงและจรจดั หรือคนที่ปุวยด้วยโรค สัตวไ์มม่คีวามเส่ียง ส่ิงแวดล้อม

ทั้งสัตวสู่์สัตวแ์ละสัตวสู่์คน ให้ครอบคลุมทั้ง 14 พิษสุนัขบ้า ต่อชวีติจากโรคพิษ

2.เพื่อให้ประชาชนเล้ียงและ ชมุชน ปีละ 1 คร้ัง 2.ร้อยละของสัตว์ สุนัขบ้า

ดูแลสัตวเ์ล้ียงอยา่งถกูต้อง 2.รณรงค์ฉดีวคัซีน เล้ียงหรือจรจดัที่ได้รับ 2.สัตวเ์ล้ียงได้รับ

ปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า การลงทะเบียน การเล้ียงดูอยา่ง

ในสัตวเ์ล้ียงและจรจดั 3.ร้อยละของสัตวเ์ล้ียง ถกูต้อง

ให้ครอบคลุมทั้ง 14 หรือจรจดัที่ได้การฉดี 3.ลดปัญหาเหตุ

ชมุชน ปีละ 1 คร้ัง วคัซีนปูองกนัโรคพิษ ร าคาญจากการเล้ียง

3.อบรมหรือประชาสัมพันธ์ สุนัขบ้า สัตวเ์ล้ียงอยา่งไมถ่กู

เกี่ยวกบัการเล้ียงและดูแล 4.ร้อยละของเจา้ของ วธิี

สัตวเ์ล้ียงอยา่งถกูต้อง สัตวเ์ล้ียงที่เล้ียงและ

ปีละ 1 คร้ัง ดูแลสัตวเ์ล้ียงถกูต้อง

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1.จดัการอบรมพัฒนา 100,000          100,000       100,000        100,000        1.จ านวนผู้ประกอบ 1.ผู้ประกอบกจิการ กองสาธารณสุขและ

กจิการที่ต้องควบคุมตามกฎหมาย ผู้ประกอบกจิการที่ต้อง ศักยภาพผู้ประกอบกจิการ กจิการที่ผ่านการ ที่ต้องควบคุมตาม ส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุข ควบคุมตามกฎหมาย ที่ต้องควบคุมตามกฎหมายสาธารณสุข ฝึกอบรม กฎหมายสาธารณสุข

สาธารณสุขให้ประกอบกจิการ ปีละ 200 คน 2.จ านวนประเภท ด าเนินกจิการโดยไม่

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 2.จดัตัองเครือขา่ยผู้ประกอบกจิการ เครือขา่ยผู้ประกอบ กอ่ให้เกดิผลกระทบ

ที่ก าหนด ที่ต้องควบคุมตามประเภทกจิการ กจิการ ต่อสุขภาพ

2.เพื่อสร้างเครือขา่ยการมี 3.จดัท าเอกสารคู่มอื 3.จ านวนเอกสารคู่มอื 2.ลดปัญหาการ

ส่วนร่วมของผู้ประกอบกจิการ การประกอบกจิการตาม ที่จดัท าและมอบให้ เรียนของประชาชน

กฎหมายสาธารณสุข ผู้ประกอบกจิการ 3.ประชาชนอยู่ใน

อยา่งถกูต้อง ตามจ านวน สภาพแวดล้อมที่

ผู้ประกอบกจิการฯ เหมาะสมและ

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 ปลอดภัยปลอดโรค
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 1.เพื่อให้การประกอบกจิการ 1.สถานประกอบกจิการ 100,000          100,000       100,000        100,000        1.จ านวนสถาน 1.ประชาชนได้ กองสาธารณสุขและ

ประกอบกจิการจ าหน่ายอาหาร จ าหน่ายอาหารเป็นไปตาม จ าหน่ายอาหารทุกร้าน ประกอบกจิการ บริโภคอาหารที่ ส่ิงแวดล้อม

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ าหน่ายอาหารที่ผ่าน สะอาด ปลอดภัย

2.เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ สุขาภิบาลอาหาร เกณฑ์มาตรฐาน ห่างไกลโรค

ผู้บริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร 2.สถานประกอบกจิการ สุขาภิบาลอาหาร 2.มุ่งสู่ความเป็น

จากสถานที่จ าหน่ายอาหาร ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ 2.จ านวนสถาน เมอืงอาหารปลอดภัย

ทีได้มาตรฐาน มาตรฐานอาหารสะอาด ประกอบกจิการ 3.ผู้ประกอบการ

3.เพื่อยกระดับมาตรฐาน รสชาติอร่อยหรืออาหาร จ าหน่ายอาหารที่ผ่าน จ าหน่ายอาหาร

สถานที่จ าหน่ายอาหารมุ่งสู่ ปลอดภัย ไมน่้อยกวา่ เกณฑ์มาตรฐาน ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค

มาตรฐานอาหารสะอาด ร้อยละ 80 อาหารสะอาด

รสชาติอร่อยหรืออาหาร 3.ประชาชนมคีวามรู้ รสชาติอร่อยหรือ

ปลอดภัย ความเขา้ใจและสามารถ อาหารปลอดภัย

เลือกซ้ืออาหารจาก 3.ร้อยละของ

สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ ประชาชนที่เลือกซ้ือ

ได้มาตรฐาน ไมน่้อยกวา่ อาหารจากสถานที่

ร้อยละ ๘๐ จ าหน่ายอาหารที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

13 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 1.เพื่อให้ประชาชนและ 1.จดัการอบรมหรือสัมมนา 100,000          100,000       100,000        100,000        1.จ านวนคร้ังและ 1.ผู้บริโภคได้รับการ กองสาธารณสุขและ

ผู้ประกอบการมคีวามรู้ เกี่ยวกบัสิทธแิละหน้าที่ จ านวนผู้เขา้รับการ คุ้มครองจากการเอา ส่ิงแวดล้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสิทธแิละ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อบรมหรือสัมมนา รัดเอาเปรียบของ

หน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีละ 2 คร้ัง 2.จ านวนคร้ังของ ผู้ประกอบการ

2.เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบั 2.ส ารวจปูองปรามการ การส ารวจปูองปราม 2.ประชาชนและ

ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือหรือใช้ จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.ประเภทและจ านวน ผู้ประกอบการ

สินค้าหรือบริการจาก ที่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน ของส่ือประชาสัมพันธ์ รู้และเขา้ใจถงึสิทธิ

ผู้ประกอบการ หรือเอาเปรียบผู้บริโภค 4.จ านวนกรณีขอ้ และหน้าที่

ปีละ 2 คร้ัง ร้องเรียนที่เกดิขึ้น 3.ลดความขดัแยง้

131



แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

2.ประชาสัมพันธผ่์านส่ือ เกี่ยวกบัการคุ้มครอง จากการเอารัดเอา

ต่างๆ อยา่งน้อย 5 ส่ือ ผู้บริโภค เปรียบซ่ึงกนัและกนั

ได้แก ่ปูายไวนิล, แผ่นพับ 4.ลดปัญหาโรคภัย

โปสเตอร์,จดหมายขา่ว, ไขเ้จบ็จากสินค้าหรือ

หนังสือแจง้เวยีน, เสียง บริการที่เป็นพิษหรือ

ไร้สาย, วทิยชุมุชน และ ไมป่ลอดภัย

ส่ืออื่นๆ ปีละ 1 คร้ัง

14 โครงการดูแลผู้ปุวย  -เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวานและความ ให้บริการตรวจติดตามสภาวะสุขภาพ 200,000          200,000       200,000        200,000        1.จ านวนผู้ปุวย ผู้ปุวยเบาหวานและความดัน กองสาธารณสุขและ

เบาหวานและความดัน ดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลได้รับ และจา่ยเวชภัณฑ์ให้แกผู้่ปุวย เบาหวานและความ โลหิตสูงมสีภาวะร่างกายที่ ส่ิงแวดล้อม

โลหิตสูง การดูแลสุขภาพอยา่งต่อเนื่อง หวานและความดันโลหิตสูงทุกคน ดันโลหิตสูงที่ได้รับ ปกติ ไมม่ภีาวะแทรกซ้อน

เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่อยู่ในความดูแลของศูนยบ์ริการ การตรวจติดตาม จากโรค

สาธารณสุข ในทุกชมุชน ไมน่้อยกวา่ 2.จ านวนคร้ังที่ให้

6 คร้ัง (2 เดือนต่อคร้ัง) บริการ

15 โครงการสาธารณสุข  -เพื่อให้บริการสุขภาพเชงิรุกแก่ จดับริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 200,000          200,000       200,000        200,000        1.จ านวนชมุชนที่ ประชาชนได้รับการบริการ กองสาธารณสุขและ

เคล่ือนที่ ชมุชนในเขตเทศบาล 14 ชมุชน ให้แกป่ระชาชนในพื้นที่ชมุชน 14 ออกให้บริการ สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

ชมุชน จ านวน 1 คร้ัง 2.จ านวนประชาชน อยา่งทั่วถงึ

ที่ได้รับบริการ

16 โครงการส่งเสริมดูแลรักษา  -เพื่อให้ผู้สูงอาย ุคนพิการ และ จดับริการหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที่ 200,000          200,000       200,000        200,000        1.จ านวนคร้ังที่ให้ ปัญหาสุขภาพชอ่งปากและ กองสาธารณสุขและ

โรคในชอ่งปากในผู้สูงอายุ หญิงต้ังครรภ์ ได้รับการตรวจ ให้บริการตรวจติดตามสภาวะสุขภาพ บริการหน่วยทันต- ฟันของประชาชนกลุ่ม ส่ิงแวดล้อม

คนพิการ และหญิงต้ังครรภ์ คัดกรองความเส่ียงปัญหาสุขภาพ ชอ่งปากและฟันให้แกผู้่สูงอายุ กรรม ผู้สูงอาย ุคนพิการ และหญิง

ชอ่งปากและฟันตามมาตรฐาน คนพิการ และหญิงต้ังครรภ์ 14ชมุชน 2.ร้อยละของผู้สูง ต้ังครรภ์ลดลง และมคุีณภาพ

ชมุชนละ 1 คร้ัง อาย ุคนพิการ และ ชวีติที่ดีขึ้น

หญิงต้ังครรภ์ที่ได้รับ

บริการตรวจคัดกรอง
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการเฝูาระวงัความ 1.เพื่อเฝูาระวงัคุณภาพน้ าอปุุโภค 1.ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ าประปา 30,000            30,000        30,000          30,000          จ านวนชมุชนที่ ประชาชนได้บริโภคน้ าด่ืม กองสาธารณสุขและ

ปลอดภัยของน้ าอปุโภค บริโภคในชมุชน ทั้ง 14 ชมุชน ตรวจวเิคราะห์คุณภาพ ที่สะอาดได้มาตรฐาน ส่ิงแวดล้อม

บริโภคในชมุชน 2.เพื่อเฝูาระวงัคุณภาพน้ าด่ืมจาก 2.ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ าด่ืมจาก น้ าประปาและตู้หยอด

ตู้หยอดน้ าด่ืมอตัโนมติั ตู้หยอดน้ าด่ืมอตัโนมติัทุกตู้ พร้อม น้ าด่ิม

3.เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูความเส่ียงจาก ทั้งออกใบรับรองการตรวจ

การบริโภคน้ าที่ไมไ่ด้มาตรฐาน

18 โครงการเฝูาระวงั  ปูองกนั 1.เพื่อเฝูาระวงัและปูองกนัการเกดิ 1.จดัการรณงค์ประชาสัมพันธ์ 100,000          100,000       100,000        100,000        1.จ านวนคร้ังของ ไมม่ปีัญหาสาธารณสุขที่ กองสาธารณสุขและ

และควบคุมโรคไขห้วดัใหญ่ โรคไขห้วดัใหญ่และโรคติดต่อที่เกดิ ให้ประชาชนทราบและมส่ีวนร่วม การรณรงค์ประชา เกดิจากปัญหาการระบาด ส่ิงแวดล้อม

และโรคติดต่อที่เกดิจาก จากเชื้อไวรัสอื่นๆ ในการเฝูาระวงัและปูองกนัโรค สัมพันธ์ ของโรคไขห้วดัใหญ่และโรค

เชื้อไวรัสอื่นๆ 2.ควบคุมการระบาดของโรคไข้ จ านวน 2 คร้ัง 2.จ านวนคร้ังของ ติดต่อที่เกดิจากเชื้อไวรัส

หวดัใหญ่และโรคติดต่ออที่เกดิ 2.จดักจิกรรมการตรวจคัดกรองโรค การตรวจคัดกรอง อื่นๆ

จากเชื้อไวรัสอื่นๆ ที่มกีารระบาด จ านวน 2 คร้ัง โรค

3.รณรงค์ประชาสัมพันธใ์ห้

ประชาชนทราบและปูองกนัโรค

19 โครงการเฝูาระวงั ปูองกนั 1.เพื่อส ารวจและเฝูาระวงัปัญหา 1.ส ารวจภาวะการเจริญเติบโตของ 100,000          100,000       100,000        100,000        1.ร้อยละของเด็ก 1.เด็ก 0-6 ปี มภีาวะการ กองสาธารณสุขและ

และแกไ้ขปัญหาภาวะทุพ- ภาวะทุพโภชนาในเด็กอาย ุ0-6 ปี เด็ก 0-6 ปี ในชมุชน 14 ชมุชน 0-6 ปีที่ได้รับการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวยั ส่ิงแวดล้อม

โภชนาการ 2.เพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะทุพ 2.จดัการอบรมเพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะ ประเมนิภาวะ 2.เด็กที่มปีัญหาภาวะ

โภชนาการในเด็กอาย ุ0-6 ปี โดย ทุพโภชนาการในเด็กให้แกผู้่ปกครอง โภชนาการ ทุพโภชนาการได้การแกไ้ข

การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง ของเด็กทุกคน 2.จ านวนเด็กที่ได้รับ ปัญหาอยา่งถกูต้องจาก

การแกไ้ขปัญหาภาวะ เจา้หน้าที่สาธารณสุข

ทุพโภชนาการ

3.จ านวนผู้ปกครองที่

เขา้รับการอบรม
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20 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อเฝูาระวงัสภาวะสุขภาพของ 1.ตรวจสุขภาพให้แกน่ักเรียน 100,000          100,000       100,000        100,000        1.ร้อยละของนักเรียน อตัราการเจบ็ปุวยในเด็ก กองสาธารณสุขและ

อนามยัเด็กนักเรียน นักเรียน ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ นักเรียนลดลง สามารถเรียน ส่ิงแวดล้อม

2.เพื่อให้ภูมคุ้ิมกนัโรคตามชว่งอายุ 2.ให้ภูมคุ้ิมกนัโรคให้แกนักเรียนตาม 2.ร้อยละของนักเรียน รู้ได้อยา่งเป็นปกติ และร่วม

ให้แกน่ักเรียนตามมาตรฐาน มาตรฐาน ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 90 ที่ได้รับภูมคุ้ิมกนัโรค กจิกรรมกบัทางโรงเรียนได้

3.สนับสนุนการพัฒนางานอนามยั 3.สนับสนุนเวชภัณฑ์ให้แกโ่รงเรียน 3.จ านวนโรงเรียนที่ได้ อยา่งต่อเนื่อง

ในโรงเรียน ในเขตเทศบาล ทั้ง 7 แห่ง รับสนับสนุนเวชภัณฑ์

21 โครงการสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนั -เพื่อให้ความรู้แกเ่ด็กนักเรียน จดัอบรมเกี่ยวกบัอนามยัการเจริญ 50,000            50,000        50,000          50,000          ร้อยละของเยาวชน ลดอตัราการต้ังครรภ์ กองสาธารณสุขและ

วยัรุ่นและเยาวชนเกี่ยวกบั เกี่ยวกบัอนามยัการเจริญพันธุ์ พันธุ์ให้แกเ่ยาวชนอาย ุ๑๒-๑๘ ปี อาย ุ๑๒-๑๘ ปี ที่ กอ่นวยัอนัควรใน ส่ิงแวดล้อม

อนามยัการเจริญพันธุ์ ให้แกเ่ยาวชนในเขตเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลฯ ไมน่้อยกวา่ร้อยละ เขา้รับการอบรม เยาวชนภายในเขต

๘๐ จ านวน ๑ คร้ัง/ปี เทศบาลฯ

22 โครงการดูแลรักษาและฟื้นฟู 1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการดูแล 1.ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูภาวะ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้สูงอายทุี่ ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและ

สมรรถภาพผู้สูงอายุ รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สุขภาพและปัญหาความต้องการ มคีวามจ าเป็น ได้รับการ มสุีขภาวะดีขึ้น ส่ิงแวดล้อม

2.เพื่อให้บริการดูแลรักษาและ ด้านสุขภาพของผู้สูงอายใุนเขต ดูแลรักษาและฟื้นฟู

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายใุนชมุชน เทศบาลฯ ที่จ าเป็นต้องได้รับการ สมรรถภาพทั้งใน

ฟื้นฟูสมรรถภาพทุกคน ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

2.ให้บริการดูแลรักษาและฟื้นฟู และในชมุชน

สมรรถภาพแกผู้่สูงอายทุี่จ าเป็นทุกคน

23 โครงการประกวดชมุชน 1.เพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระบาท -ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการ 200,000                    -           -           - 1.จ านวนชมุชนที่เขา้ร่วม 1.ชมุชนและประชาชนมี กองสาธารณสุขและ

จดัการสุขภาพ สมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระชนม สุขภาพแบบครบวงจรใน 14 ชมุชน (2558:200,000) โครงการและด าเนิน ความต่ืนตัวในการจดัการ ส่ิงแวดล้อม

พรรษาครบรอบ 88 พรรษา ในเขตเทศบาลฯ การตามเกณฑ์ สุขภาพในระดับชมุชน

ในวนัที่ 5 ธนัวาคม 2559 -ยกยอ่งเชดิชชูมุชนที่เขา้ร่วม มาตรฐาน และครอบครัว

2.เพื่อให้ชมุชนได้มกีารจดัการ โครงการและมกีารด าเนินงานตาม 2.จ านวนชมุชนที่ได้รับ 2.ชมุชนและประชาชนที่

สุขภาพอยา่งเหมาะสม เกณฑ์มาตรฐานและเกนิเกณฑ์ การตคัดเลือกให้เป็น เขา้ร่วมโครงการเขา้ใจถงึ

3.เพื่อประกาศยกยอ่งเชดิชชูมุชน มาตรฐานในระดับสูงทุกชมุชน ชมุชนจดัการสุขภาพ นโยบายและแนวทางการ

ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมในด้านการ -มแีกนน าสุขภาพระดับครอบครัว ระดับดีเยี่ยม ดูแลสุขภาพ

จดัการสุขภาพ และสนับสนุนให้ ร้อยละ 80 อยา่งน้อย 2 ชมุชน 3.ประชาชนมคุีณภาพชวีติ
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ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพ 3.ร้อยละของประชาชน ที่ดีขึ้น

อยา่งทั่วถงึ เป็นธรรม ที่เป็นแกนน าสุขภาพ

ระดับครอบครัว

24 โครงการรณรงค์การเฝูาระวงั 1. เพื่อค้นหาประชาชนกลุ่ม 1. ตรวจคัดกรองประชาชนที่มี 50,000            50,000        50,000          50,000          1.จ านวนประชาชนที่มี 1.ได้รับทราบขอ้มลู กองสาธารณสุขและ

ปูองกนั และแกไ้ขปัญหา เส่ียงโรคพยาธใิบไมใ้นตับและ พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกดิโรค พฤติกรรมเส่ียงได้รับ อบุัติการณ์การเกดิ ส่ิงแวดล้อม

พยาธใิบไมใ้นตับและมะเร็ง มะเร็งท่อน้ าดี พยาธใิบไมใ้นตับและมะเร็งท่อ การตรวจคัดกรองกลุ่ม โรคพยาธใิบไมใ้นตับ

ท่อน้ าดี 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง น้ าดี เพื่อค้นหากลุ่มเส่ียงเกดิโรค เส่ียงการเกดิโรคพยาธิ และมะเร็งท่อน้ าดี

โรคพยาธใิบไมใ้นตับและมะเร็ง จ านวน 200 คน ใบไมใ้นตับและมะเร็ง อนัจะน าไปสู่การ

ท่อน้ าดีได้รับการดูแลรักษาตาม 2. ประชาชนที่มคีวามเส่ียงเกดิ ท่อน้ าดี วางแผนและด าเนิน

มาตรฐาน โรคพยาธใิบไมใ้นตับและมะเร็ง 2. จ านวนประชาชนที่ การแกไ้ขปัญหา

3. เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชน ท่อน้ าดี ได้รับการดูแลรักษา เส่ียงการเกดิโรคพยาธิ 2.ประชาชนที่เป็น

มพีฤติกรรมสุขภาพที่ห่างไกล ตามมาตรฐานทุกคน ใบไมใ้นตับและมะเร็ง โรคพยาธใิบไมใ้นตับ

ความเส่ียงจากการเกดิโรคพยาธิ 3. ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ ท่อน้ าดีที่ผ่านการตรวจ และมะเร็งท่อน้ าดี

ใบไมใ้นตับและมะเร็งท่อน้ าดี รับความรู้เกี่ยวกบัการมพีฤติกรรม คัดกรอง ได้รับการดูแล ได้รับการรักษาอยา่ง

สุขภพาที่ห่างไกลความเส่ียงจาก รักษาตามมาตรฐาน ทันท่วงทีและถกูต้อง

การเกดิโรคพยาธใิบไมใ้นตับและ ทุกคน 3.เกดิกระแสความ

มะเร็งท่อน้ าดี 3.จ านวนชมุชนที่ได้รับ ต่ืนตัวในการปรับ

การรณรงค์เผยแพร่ เปล่ียนพฤติกรรม

ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ สุขภาพที่ห่างไกลจาก

เกี่ยวกบัการมพีฤติกรรม โรคพยาธใิบไมใ้นตับ

สุขภาพที่ห่างไกลความ และมะเร็งท่อน้ าดี

เส่ียงการเกดิโรคพยาธิ

ใบไมใ้นตับและมะเร็ง

ท่อน้ าดี
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25 โครงการเฝูาระวงัและ 1.เพื่อเฝูาระวงัและควบคุม 1.ส ารวจเฝูาระวงัการจ าหน่าย 60,000            50,000        30,000          30,000          1.ร้อยละของสถาน 1.อบุัติการณ์ของผู้ กองสาธารณสุขและ

จดัการปัญหาสเตอรอยด์ที่ ผลิตภัณฑ์ที่มส่ีวนผสมของ ผลิตภัณฑ์ที่มส่ีวนผสมของสเตอ- ประกอบการที่ได้รับการ ที่ได้รับผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม

คุกคามสุขภาพ สเตอรอยด์ที่น ามาจ าหน่ายใน รอยด์ในสถานประกอบการ ส ารวจและเฝูาระวงั จากการใชผ้ลิตภัณฑ์

สถานประกอบการต่างๆ ในเขต ทุกแห่งภายในเขตเทศบาลฯ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มสีเตอรอยด์ลดลง

เทศบาลฯ 2.จดัอบรมเชงิปฏิบัติการให้แก่ ที่มผีสมของสเตอรอยด์ 2.จ านวนสถาน

2.เพื่อให้ประชาชนได้มคีวามรู้ความ ผู้น าชมุชน และ อสม. จ านวน 2.จ านวนคร้ังของการจดั ประกอบการน า

เขา้ใจที่ถกูต้องเกี่ยวกบัปัญหา 200 คน จ านวน 1 คร้ัง อบรมเชงิปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ที่มสีเตอ-

สเตอรอยด์ โดยผ่านเครือขา่ยผู้น า 3.จดักจิกรรมรณรงค์เผยแพร่ และจ านวนกลุ่มเปูา รอยด์มาจ าหน่าย

ชมุชน และ อสม. ประชาสัมพันธ ์ในโอกาสส าคัญๆ หมายที่เขา้อบรม น้อยลง

3.เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ประชา รถแห่ จ านวน 2 คัน 3.จ านวนคร้ังของการ 3.ประชาชนเกดิความ

สัมพันธใ์ห้ประชาชนได้ทราบถงึ 4.จดัท าส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จดักจิกรรมรณรงค์เผย ต่ืนตัวและงดการใช้

พิษภัยของสเตอรอยด์ และวธิกีาร ได้แก ่ปูายไวนิล จ านวน 10 ปูาย แพร่ประชาสัมพันธใ์น ผลิตภัณฑ์ที่มสีเตอ-

ใชส้ารสเตอรอยด์อยา่งถกูต้อง แผ่นพับ จ านวน 2,000 แผ่น และ โอกาสส าคัญๆ รอยด์ หรือใชอ้ยา่ง

4.เพื่อค้นหาและคัดกรองประชาชน โปสเตอร์ จ านวน 1,000 แผ่น 4.ประเภทและจ านวน ถกูต้อง

ที่ได้รับผลกระทบจากการใชผ้ลิต 5.ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ส่ือประชาสัมพันธท์ี่

ภัณฑ์ที่มส่ีวนผสมของสเตอรอยด์ การใชผ้ลิตภัณฑ์ที่มส่ีวนผสมของ จดัท าขึ้น

สเตอรอยด์ ได้รับการดูแลรักษา 5.จ านวนประชาชน

ทุกคน ที่ได้รับผลกระทบจาก

การใชผ้ลิตภัณฑ์ที่มี

สเตอรอยด์ ที่ได้รับการ

ดูแลรักษา
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แบบ ผ.01

1.4แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 โครงการจดัต้ังและพัฒนา 1.เพื่อให้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์กลาง 1.จดัต้ังและจดัหาวสัดุอปุกรณ์ 500,000          1.จ านวนศูนยส์ามวยั 1.ประชาชนและ กองสาธารณสุขและ

ศูนยส์ามวยัระดับชมุชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวติด้าน ที่จ าเป็นในการด าเนินงานศูนย์ ที่จดัต้ังและมวีสัดุ ชมุชนมส่ีวนร่วมใน ส่ิงแวดล้อม

สุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชน สามวยั จ านวน 3 ศูนย์ อปุกรณ์ที่จ าเป็นและ การจดับริการสุขภาพ

2.เพื่อพัฒนาให้ศูนย์สามวยัมี (เดิม 3 ศูนย ์รวมเป็น 6 ศูนย์) เหมาะสมในการ ให้แกป่ระชาชนใน

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ 2.ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในศูนย์ ด าเนินงาน ชมุชน

เหมาะสมในการด าเนินงานและ สามวยัที่จดัต้ังในปีงบประมาณ 2.จ านวนศูนยส์ามวยั 2.ประชาชนใน

จงูใจกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม 2558 จ านวน 3 ศูนย ์เป็นเคร่ือง ที่ได้รับการติดต้ัง ชมุชนมคีวามสัมพันธ์

3.เพื่อให้คนสามวยั ได้แก่ วยัเด็ก ปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู เคร่ืองปรับอากาศ ระหวา่งกนัที่ดีขึ้น

วยัพ่อแม่ และวยัผู้สูงอายุ ได้มีการ จ านวน 6 เคร่ือง 3.จ านวนคณะกรรมการ 3.เกดิความเขม้แขง็

ด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในศูนย์ 3.คณะกรรมการบริหารศูนย์ บริหารศูนยส์ามวยัที่ได้ ของชมุชน อนัจะน า

สามวยัอย่างต่อเนื่อง สามวยัที่แต่งต้ังขึ้น มกีารประชมุ รับการแต่งต้ัง ไปสู่การพัฒนาชมุชน

4.เพื่อเป็นการกระจายอ านาจด้าน อยา่งน้อยศูนยล์ะ 6 คร้ังต่อปี 4.จ านวนคร้ังของการ ในด้านอื่นๆ 

การบริการสุขภาพไปสู่ระดับชุมชน 4.ศูนยส์ามวยัมกีารด าเนิน ประชมุคณะกรรมการ

กจิกรรมอยา่งต่อเนื่องทุกเดือน บริหารศูนยส์ามวยัใน

แต่ละศูนย์

5.จ านวนเดือนที่มกีาร

ด าเนินกจิกรรมในศูนย์

สามวยั
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1.4แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 โครงการส่งเสริมกจิกรรม 1. เพื่อให้ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล 1.จดัการอบรมให้ความรู้ด้านการ 650,000          650,000       650,000        650,000        1.จ านวนผู้สูงอายุ 1.ผู้สูงอายใุนชมุชนภายใน กองสาธารณสุขและ

เพื่อสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจประเมนิสุขภาพ สร้างเสริมและดูแลสุขภาพให้แกผู้่ ที่เขา้ร่วมการอบรม เขตเทศบาลได้รับการดูแล ส่ิงแวดล้อม

รักษาโรคเมื่อเจบ็ปุวยและมี สูงอาย ุจ านวน 4 รุ่นๆ ละ 300 คน การสร้างเสริมและ รักษาอยา่งต่อเนื่องและ

ความรู้ความเขา้ใจในการดูแล 2.จดับริการตรวจประเมนิสุขภาพให้ ดูแลสุขภาพ ทั่วถงึ

สุขภาพของตนเองอยา่งต่อเนื่อง แกผู้่สูงอายใุนชมุชน 14 ชมุชนๆ ละ 2.จ านวนชมุชนที่จดั 2.ผู้สูงอายใุนชมุชนมโีอกาส

2. เพื่อให้ผู้สูงอายทุุกชมุชนได้รับ 1 คร้ัง กจิกรรมตรวจประเมนิ ร่วมท ากจิกรรมและ

การตรวจสุขภาพอยา่งสม่ าเสมอ สุขภาพให้ผู้สูงอายุ มสุีขภาพดี

และมสุีขภาพที่ดีทั้งในด้านร่างกาย 3.จ านวนผู้สูงอายทุี่ได้

และจติใจ ตลอดจนมโีอกาส รับการตรวจประเมนิ

ร่วมท ากจิกรรมต่างๆ สภาวะสุขภาพ

28 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู -เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ -ผู้พิการได้รับการดูแลส่งเสริม 100,000          100,000       100,000        100,000        ร้อยละของผู้พิการที่ ผู้พิการมคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น กองสาธารณสุขและ

สมรรถภาพผู้พิการ ผู้พิการในเขตเทศบาล สุขภาพไมน่้อยกวา่ร้อยละ 70 ได้รับการดูแลสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม

ตามมาตรฐาน
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1.4แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการด าเนินการและบริหาร 1.เพื่อให้คนพิการได้มสีถานที่ใน 1.จดัต้ังศูนยบ์ริการและดูแล 50,000            50,000        50,000          50,000          1.จ านวนศูนยบ์ริการ 1.คนพิการได้รับ กองสาธารณสุขและ

ศูนยบ์ริการและดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ สุขภาพคนพิการ ณ ศูนยบ์ริการ และดูแลสุขภาพคน บริการสาธารณะ ส่ิงแวดล้อม

คนพิการ ชวีติคนพิการทุกระดับอยา่ง สาธารณสุข เทศบาลเมอืงเมอืงพล พิการที่ได้จดัต้ังและ จากเทศบาลและ

เท่าเทียมและทั่วถงึ จ านวน 1 แห่ง พร้อมจดัหาวสัดุ ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

2.เพื่อให้ศูนยบ์ริการและดูแล อปุกรณ์ที่จ าเป็นในการให้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ตามสิทธทิี่พึงจะได้

สุขภาพคนพิการที่จดัต้ังขึ้น และอ านวยความสะดวกให้แก่ 2.มกีารแต่งต้ังคณะ รับตามกฎหมาย

ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ คนพิการ กรรมการบริหารศูนย์ 2.คนพิการมสีภาพ

เกี่ยวขอ้ง 2.มคีณะกรรมการบริหารศูนย์ บริการฯ ความเป็นอยู่และ

บริการและดูแลสุขภาพคนพิการ 3.จ านวนคร้ังของการ มคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น

และชมรมคนพิการเทศบาลเมอืง ประชมุคณะกรรมการ 3.เกดิสังคมแห่งความ

เมอืงพล และมกีารจดัประชมุ บริหารศูนยบ์ริการฯ เอื้ออาทรกนัภายใน

อยา่งน้อย ปีละ 6 คร้ัง 4.ร้อยละของคนพิการ เทศบาล

3.มกีารจดัท าฐานขอ้มลูสภาพ ที่ได้รับการจดัฐาน

ความเป็นอยู่ ภาวะสุขภาพ ขอ้มลู

ปัญหา และความต้องการ ในการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติ

โดยละเอยีด

29 5,240,000       3,910,000   3,510,000     3,380,000     
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       1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ -เพือ่ใหก้ารบริการของเทศบาลไป -จดัหน่วยเทศบาลเคล่ือนที่ 350,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนชุมชน  - ประชาชนมีช่องทางใน กองสวสัดิการ

สู่ประชาชนอยา่งทั่วถงึต่อเนื่อง ในชุมชน 14 ชุมชน ๆ ละ 1 (2560 : 350,000) ที่เทศบาลเคล่ือน การติดต่อหรือแจง้ปญัหา สังคม

-เพือ่รับทราบปญัหาที่แท้จริงของ คร้ังต่อป ีครอบคลุม 100% (2559 : 350,000) ที่เขา้ไป ต่อเทศบาล

ประชาชนในแต่ละชุมชน ของพืน้ที่ทั้งหมด (2558 : 350,000)  - มีการช่วยเหลือหรือหาทาง

เพือ่ยกระดับการพฒันาคุณภาพ แกไ้ขร่วมกนั 

ชีวติของผู้มีรายได้น้อยในชุมชน -ประชาชนกบัเทศบาลมีความ

ใหม้ีความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้ ใกล้ชิดกนัมากขึน้

-เพือ่ลดช่องวา่งสร้างความใกล้ชิด

ระหวา่งประชาชนกบัเทศบาล

2 โครงการสงเคราะห์ -เพือ่ทราบปญัหาที่แท้จริงของ -สงเคราะหแ์ละช่วยเหลือ 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครอบครัวผู้ยาก -ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลมีคุณ กองสวสัดิการ

ผู้ยากไร้ในเขตเมือง ประชาชนในแต่ละชุมชน ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลทั้ง (2560=150,000) ผู้ยากไร้ที่ได้รับเงิน ภาพชีวติและความเปน็อยูท่ี่ดี สังคม

-เพือ่ยกระดับการด าเนินชีวติของ 14 ชุมชน มอบเงินครอบครัว (2559=150,000) สงเคราะห์ ขึน้

ประชาชนในชุมชนใหม้ีความเปน็ ละ 2,000 บาท จ านวน 75 (2558=150,000) -ผู้ยากไร้ขาดแคลน ไร้ที่พึง่

อยูท่ี่ดีขึน้ ครอบครัว ผู้ได้รับการช่วยเหลือ  และผู้ประสบภยัพบิติัต่างๆ

-เพือ่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาดแคลน 50% ขึน้ไปมีคุณภาพชีวติและ ได้รับการช่วยเหลือ

ไร้ที่พึง่ และผู้ประสบภยัพบิติัต่างๆ ความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร -ผู้พกิารได้มีรูปแบบพืน้ฟู ฝึกอบรม อสพ. จ านวน 140 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของผู้เขา้อบรม -ผู้พกิารได้รับการฟืน้ฟสูมรรถ กองสวสัดิการ

ผู้ดูแลคนพกิาร สมรรถภาพอยา่งมีรุปแบบ และ80% ของผู้รับการอบรมมี (2560=60,000) มีความรู้เร่ืองการฟืน้ฟู ภาพผู้พกิารอยา่งถกูวธิี สังคม

-อาสาสมัครและญาติมีความรู้เร่ือง ความรู้เร่ืองการฟืน้ฟสูมรรถ (2559=30,000) สมรรถภาพผู้พกิาร -อาสาสมัครและญาติได้รับ

การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้พกิาร ภาพผู้พกิาร (2558=60,000) ความรู้รูปแบบ ขัน้ตอนในการ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร

1. ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561
(บาท)

2562
(บาท)
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แบบ ผ.01

       1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

4 โครงการมอบผ้าหม่กนั -มอบผ้าหม่กนัหนาวใหแ้ก่ -มอบผ้าหม่กนัหนาวให้ 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ยากไร้ที่ได้รับผ้าหม่ -ประชาชนผู้ยากไร้ในเขต กองสวสัดิการ

หนาวแกป่ระชาชน ประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล แกป่ระชาชนผู้ยากไร้ในเขต (2560=200,000) กนัหนาว เทศ บาลได้รับผ้าหม่กนัหนาว สังคม

ผู้ยากไร้ในเขตเมือง -เพือ่สงเคราะหแ์กป่ระชาชน เทศบาลทั้ง 14 ชุมชน (2559=200,000) -ประชาชนมีคุณภาพชีวติ

ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลและ จ านวน 785 ผืน (2558=300,000) ที่ดีขึน้

ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน

ใหดี้ขึน้

5 โครงการฝึกอบรมพฒันา -เพือ่ใหม้ีโอกาสพฒันาตนเอง ด้าน -จดัอบรมพฒันาศักยภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000  -ระดับความพงึ -เด็กและเยาวชน ในเขตเทศ กองสวสัดิการ

ศักยภาพของเด็กและ ร่างกาย จติใจ สติปญัญา อารมณ์ ของเด็กและเยาวชน ในเขต (2560=200,000) พอใจและมีความรู้ บาลมีการพฒันาทั้งด้านร่าง สังคม

เยาวชนในเขตเทศบาล -เพือ่ใหส้ามารถด ารงตนอยูใ่นสังคม เทศบาลปลีะ 1 คร้ัง พร้อม (2559=200,000) น าไปปฎบิติัได้ กาย สติปญัญาอารมณ์ สังคม

ได้อยา่งมีคุณค่าและมีความสุข ทั้งทัศนศึกษาดูงาน (2558=200,000)  -จ านวนคนที่ เพือ่เปน็พืน้ฐานการน าไปสู่

-เพือ่ใหเ้ขา้ใจ เหน็คุณค่าและมีส่วน เขา้ร่วมอบรม การเปน็ประชากรที่ดีมีคุณ

ร่วมในการปกครองระบอบประชา ภาพของสังคมชุมชนและ

ธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ปน็ ระดับประเทศต่อไป

ประมุข

6 โครงการฝึกอบรม -เพือ่ใหผู้้สูงอายใุนเขตเทศบาลได้ -จดัอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เขา้รับการ -ผู้สูงอายไุด้มีส่วนร่วมใน กองสวสัดิการ

เพือ่พฒันาศักยภาพ รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงาน อาชีพและอืน่ๆที่เปน็ (2560=500,000) ฝึกอบรม สังคมมีอาชีพด ารงตนอยูไ่ด้ สังคม

ของชมรมผู้สูงอายุ ของภาครัฐและเอกชน ประโยชน์เพือ่น าไปใช้ใน (2559=595,000) อยา่งมีคุณค่าและมีความสุข

เทศบาลเมืองเมืองพล -เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้ ชีวติประจ าวนัและทัศน (2558=500,000) และตระหนักถงึความส าคัญ

และทัศนศึกษาดูงาน สูงอายไุด้มีส่วนร่วมในสังคม มีอาชีพ ศึกษาดูงาน จ านวน 140 คน ของผู้สูงอายุ

ด ารงตนอยูไ่ด้อยา่งมีคุณค่าและ 70% ของผู้เขา้ฝึกอบรม น าประ -ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลได้

มีความสุข โยชน์จากการอบรมไปใช้ในชีวติได้ รับการดูแลเอาใจใส่

-เพือ่ใหสั้งคมได้ตระหนักถงึความ -สังคมได้ตระหนักถงึความ

ส าคัญของผู้สูงอายุ ส าคัญของผู้สูงอายุ
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แบบ ผ.01

       1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

7 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ -เพือ่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ จา่ยเบีย้ยงัชีพใหแ้กผู้่ปวุยโรคเอดส์ 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนผู้ติดเชื้อที่ -ผู้ติดเชื้อได้รับความช่วยเหลือ กองสวสัดิการ

ผู้ปวุยเอดส์ ตาม ปวุยเอดส์ที่แพทยไ์ด้วนิิจฉยัรับรอง ผู้ติดเชื้อ H.I.V ที่รับรองจากการ (2560=60,000) มีสิทธไิด้เงิน และยกระดับการด าเนินชีวติผู้ สังคม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย แล้วมีสภาพความเปน็อยูย่ากจน วนิิจฉยัของแพทย ์ผ่านการพจิารณา (2559=60,000) สงเคราะห์ ติดเชื้อ H.I.V ผู้ปวุยเอดส์

วา่ด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์ หรือถกูทอดทิ้ง ขาดผู้ดูแลอปุการะ คัดเลือกและมีชื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้น (2558=60,000) ใหม้ีความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้ 

เพือ่การยงัชีพ ขององค์กร ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัว ที่อาศัยอยูใ่นปจัจบุนั ในท้องที่ -บรรลุตามวตัถปุระสงค์ของ

ปกครองส่วนท้องถิน่ เองได้ เดือนละ 500 บาท/คน นโยบายจากทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๘ -เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของผู้ จ านวน 15 คน/ปี

ติดเชื้อ HIV และผู้ปวุยเอดส์ใหดี้ขึน้

8 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ  - เพือ่ช่วยเหลือคนพกิารตาม -จา่ยเงินเบีย้ความแกค่นพกิาร 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนเงินที่จา่ยให้ -ยกระดับการด าเนินชีวติของ กองสวสัดิการ

ความพกิาร ระเบยีบฯ เดือนละ 800 บาท/คน (2560=2,236,800) คนพกิาร ผู้พกิารในชุมชน ใหม้ีความ สังคม

 - เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของ จ านวน 248 คน จ านวนคนพกิารได้ เปน็อยูท่ี่ดีขึน้

คนพกิาร "ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย รับเงินสงเคราะห์ -บรรลุตามวตัถปุระสงค์ของ

วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงิน นโยบายจากทางราชการ

เบีย้ความพกิารใหค้นพกิาร

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๓ "

(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

9 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ  - เพือ่ช่วยเหลือ บรรเทาทุกขแ์กผู้่ จา่ยเบีย้สงเคราะหย์งัชีพผู้สูงอายุ 12,678,000 12,800,000   13,200,000      13,500,000   จ านวนผู้สูงอาย ุได้ -ยกระดับการด าเนินชีวติของ กองสวสัดิการ

ผู้สูงอายุ สูงอายตุามระเบยีบฯ ตามขัน้บนัไดของอาย ุคือ (2560=10,800,000) รับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายใุนชุมชนใหม้ีความ สังคม

 - เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติ ของผู้สูง อายุ60-69 ปเีดือนละ 600บ./คน (2559=9,300,000) เบีย้ยงัชีพ เปน็อยูท่ี่ดีขึน้

อาย ุในเขตเทศบาล อายุ70-79 ปเีดือนละ 700บ./คน (2558=6,300,000) จ านวนระดับขัน้บนัได -บรรลุตามวตัถปุระสงค์ของ

อายุ80-89 ปเีดือนละ 800บ./คน ที่รับเบีย้ยงัชีพ นโยบายจากทางราชการ
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แบบ ผ.01

       1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

อาย ุ90 ป ี ขึน้ไปจะได้รับเดือน

ละ 1,000 บ./คน (คุณสมบติั

"ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงิน

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุขององกร

ปกครองส่วนท้องถิน่

พ.ศ. ๒๕๕๒"

10 โครงการบา้นท้องถิน่ -เพือ่จดัสร้างที่อยูอ่าศัยแกผู้่ยากไร้ -จดัสร้างที่อยูอ่าศัยแกผู้่ยาก 700,000 จ านวนหอ้งที่อยูอ่าศัย -ประชาชนผู้ยากไร้มีหลัก กองสวสัดิการ

เพือ่ประชาชนเทศบาล และ/หรือผู้ยากจนที่จดทะเบยีน ไร้ในเขตเทศบาลเมืองเมือง ที่จดัสร้าง ประกนัคุณภาพชีวติดีขึน้ สังคม

เมืองเมืองพล คนยากจนไว้ พล จ านวน 5 หอ้ง ผู้ยากไร้ (2558=700,000) ร้อยละของผู้ยากไร้

-เพือ่สนับสนุนและแกไ้ขปญัหา 50% ขึน้ไป ที่ได้เขา้พกั มีคุณ (2557=700,000) ที่ได้เขา้พกั

ความยากจน ภาพชีวติดีขึน้

11 โครงการพฒันาศักยภาพ -เพือ่เสริมสร้างบทบาทของคณะ   - อบรมและศึกษาดูงาน 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนคร้ังที่จดั -คณะกรรมการกองทุนฯ กองสวสัดิการ

และทัศนศึกษาดูงาน กรรมการกองทุนฯ ใหก้บัคณะกรรมการปลีะ 1 คร้ัง อบรมใหค้วามรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับมา สังคม

คณะกรรมกองทุนสวสัดิการ -เพือ่ส่งเสริมใหม้ีการพฒันา จ านวน 200 คน และผู้ร่วม (2558=100,000) แกก่รรมการฯ ประยกุต์ใช้ในการบริหาร

เครือขา่ยเทศบาลเมือง ความรู้อยา่งหลากหลายและน า โครงการมีความพงึพอใจ 50 % (2557=100,000) จ านวนคนที่ จดัการกองทุนฯ

เมืองพล ความรู้มาบรูณาการพฒันาการ ขึน้ไปและสามารถน าความรู้มาใช้ เขา้ร่วมโครงการ

บริหารจดัการกองทุนฯ บริหารกองทุนได้ดีขึน้

11 17,528,000 17,100,000 17,500,000 17,800,000
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แบบ ผ.01

              1.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1 โครงการจดังาน   -เพือ่ให้ความรู้ต่างๆ แก่สตรีในชุมชน - จดัการประชุมเสวนาให้ 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวนคร้ังและ  - หน่วยงาน และทุกภาคส่วน กองสวสัดิการ
“วนัสตรี สากล” เช่น กฎหมายในชีวติประจ าวนัความรู้ ความส าคัญกบัสตรี และมีการ (2560=20,000) จ านวนสตรีที่เขา้ ในสังคมตระหนักถงึความส าคัญ สังคม
เทศบาลเมืองเมืองพล เกี่ยวกับส่ิงเสพติดและการป้องกัน  เดินรณรงค์ร าลึกวนัส าคัญ (2559=20,000) ร่วมประชุม ของสตรี  และส่งเสริมสนับสนุน

ความรู้เร่ืองเอดส์ การจดัระบบการใช้ ของสตรีและเชิดชูเกยีรติของ (2558=150,000)  - ร้อยละความพงึ กจิกรรมเนื่องในวนัสตรีสากล
จา่ยเงินของครอบครัว รัฐธรรมนูญและ สตรีและแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น พอใจและมีความรู้ มากขึน้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง  สร้างความสามัคคี ปลีะ 1 คร้ัง ของผู้เขา้ร่วมงาน -ผู้เขา้ร่วมงานได้รับความรู้
 - เพือ่เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมสตรี  คร้ังละประมาณ 350 คน และสตรีที่มีผลงานดีเด่นได้
ภายในชุมชนที่มี ผลงานดีเด่น 70% ของผู้เขา้ร่วมงานพงึพอใจ รับการเชิดชูเกยีรติ
ทางส่ือวทิย ุส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ และมีความรู้ ในเร่ืองบทบาท
อื่นๆ ที่มีอยูใ่นชุมชน สตรีมากขึน้

2 โครงการจดักจิกรรม -เพือ่รณรงค์ใหป้ระชาชนเหน็ความ - คัดเลือกครอบครัวร่มเยน็ 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความพงึพอ -ประชาชนในชุมชนได้ตระ กองสวสัดิการ
วนัครอบครัว ส าคัญของสถาบนัครอบครัว ชุมชนละ 1 ครอบครัว (2560=20,000) ใจและศักยภาพ หนักถงึคุณค่าและความ สังคม

-เพือ่สะท้อนวา่สถาบนัครอบครัว  - ประกาศสดุดีครอบครัวที่มี (2559=20,000) เยาวชนที่เขา้ร่วม ส าคัญของสถาบนัครอบครัว
เปน็ทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในการ ครอบครัวร่มเยน็ เขม้แขง็ ปลีะ (2558=50,000) โครงการ -สะท้อนใหค้นในชุมชน
ปอ้งกนั ฟืน้ฟ ูแกไ้ขปญัหา และพฒันา 1 คร้ัง ผู้เขา้ร่วมงานอยา่งน้อย เหน็วา่สถาบนัครอบครัวเปน็
สมาชิกในครอบครัวและสังคม เช่น 50% มีความพงึพอใจและตระหนัก ทุนทางสังคมที่มีประสิทธภิาพ
การอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี ถงึความส าคัญของสถาบนัครอบ

3 โครงการปรับปรุง -เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการพฒันา ครัวจดัเวทีประชาคมการจดัท า/ 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความพงึพอ -ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองสวสัดิการ
คุณภาพแผนชุมชน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชา ทบทวนแผนชุมชนปลีะ 1 คร้ัง (2560=40,000) ใจและเขา้ใจของ กระบวนการจกัท าแผนชุมชน สังคม

ชนในการจดัท า/ทบทวนแผนชุมชน ประชาชนที่เขา้ร่วมเวทีประชา (2559=30,000) ประชาชนในการ -รับทราบปญัหาความ
-เพือ่รับทราบปญัหา/ความต้อง คมไม่ต่ ากวา่ 70% มีความพงึพอ (2558=30,000) ประชาคม ต้องการของประชาชนใน
การของประชาชนในชุมชนมาจดั ใจและเขา้ใจในการประชุม พืน้ที่อยา่งแท้จริง
ท าแผนโดยการจดัเวทีประชาคม
พฒันาคุณภาพแผนชุมชน

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1. ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
(KPI)
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4 โครงการติดตามประเมินผล -เพือ่ติดตาม ประเมินผลการด าเนิน -จดัประชุมคณะกรรมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่จดั คณะกรรมการชุมชนมีผล กองสวสัดิการ
การปฏบิติังานคณะกรรมการ งานของคณะกรรมการชุมชน คณะ ชุมชนและคณะกรรมการ (2560=80,000) ประชุม งานที่สามารถตรวจสอบได้ สังคม
ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง กรรมการสตรีอาสาพฒันาชุมชน สตรีอาสาพฒันาชุมชน โดย (2559=80,000)  -จ านวนคนที่
เมืองพล -เพือ่ประชุม ปรึกษาหารือปญัหา  จดัการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง (2558=80,000) เขา้ร่วมประชุม

ต่างๆ ที่เกดิขึน้ในชุมชน จ านวน 250 คน สามารถตรวจสอบผล

-เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ งานของคณะกรรมการชุมชนได้
ประชาชน อยา่งน้อย70% ของทั้งหมด

5 โครงการฝึกอบรม -เพือ่ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรม อบรมและศึกษาดูงาน 800,000 800,000 800,000 800,000  -ระดับความพงึ -คณะกรรมการชุมชน คณะ กองสวสัดิการ
เพือ่พฒันาศักยภาพและบทบาทการชุมชนและคณะกรรมการสตรี ใหแ้กค่ณะกรรมการชุมชน (2560=500,000) พอใจและมีความรู้ กรรมการสตรี และที่ปรึกษา สังคม
หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน อาสาพฒันาชุมชนที่ปรึกษาชุมชน คณะกรรมการสตรีอาสาพฒันา (2558=800,000) น าไปปฎบิติัได้ ชุมชน สามารถน าความรู้ที่ได้
คณะกรรมการสตรีอาสา ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการ ชุมชนที่ปรึกษาชุมชน จ านวน  -จ านวนคนที่ รับมาประยกุต์ใช้ในการ
พฒันาชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน พฒันาท้องถิน่  250 คนทั้ง 14 ชุมชน ปลีะ 1 คร้ัง เขา้ร่วมอบรม บริหารจดัการในใช้ในการ
และศึกษาดูงาน -เพือ่ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาความรู้ 85% ของจ านวนที่เขา้ร่วมอบรม บริหารจดัการในฐานผู้น าชุมชน

อยา่งหลากหลายและน าความรู้มา มีความรู้และน าไปปฏบิติัได้ และมี ของตนเองได้ปน็อยา่งดี
บรูณาการพฒันาการบริหารจดั ความพงึพอใจในการจดัโครงการ -มีการพฒันาความรู้อยา่งหลาก
การในฐานะผู้น าชุมชนของตนเอง หลาย น าความรู้มาบรูณาการ

6 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูล  เพือ่ใช้เปน็ขอ้มูล จปฐ . เปน็แนว น าชุมชน และอาสาสมัคร 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้รับ -ประชาชนเขา้ใจในคุณภาพ กองสวสัดิการ
พืน้ฐาน(จปฐ.) ทางในการคัดเลือกโครงการต่างๆ ที่จะจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ . (2560=80,000) การฝึกอบรม ชีวติของตัวเอง สังคม
เทศบาลเมืองเมืองพล ของรัฐใหส้อดคล้องกบัสภาพ ปลีะ 1 คร้ัง คร้ังละ 120 คน (2559=30,000)  จ านวนครัวเรือน -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ที่แท้จริงของชุมชน เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลพืน้ฐาน (2558=50,000) ที่จดัเกบ็ขอ้มูล พฒันาตนเอง ครอบครัว
ของประชาชนมากกวา่ 80% จปฐ. และสังคม

-ขอ้มูล จปฐ.สามารถเปน็แนว

ทางในการคัดเลือกโครงการ

ต่างๆได้
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7 โครงการจดังาน 1.เพือ่ใหป้ระชาชนตระหนัก -จดักจิกรรมกล่าวค าสัตย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ระดับความพงึพอใจ 1.ประชาชนได้ทราบ กองสวสัดิการ

วนัต่อต้านยาเสพติดโลก ถงึโทษจากยาเสพติด ปฏญิาณและด่ืมน้ าสาบานวา่ (2560=5,000) ของผู้เขา้ร่วมงาน สถานการณ์ของยาเสพติด สังคม

2.เพือ่รณรงค์ไม่ใหป้ระชาชน จะไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพติดปลีะ (2559=5,000) ในปจัจบุนั

ไปยุง่กบัยาเสพติด 1 คร้ัง และผู้เขา้ร่วมงาน 80% (2558=10,000) 2.ประชาชนได้ตระหนักถงึ

3.เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหย้าเสพติด มีความพงึพอใจและตระหนัก ปญัหาและโทษของยาเสพติด

เขา้มาในชุมชน ถงึปญัหายาเสพติด 3.ยาเสพติดในชุมชนลดลง

8 โครงการ"จงัหวดัขอนแกน่ -เพือ่น ายทุธศาสตร์พลังแผ่นดิน -ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน มีปญัหา 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ -มีกจิกรรมปญัหายาเสพติด กองสวสัดิการ

 ไม่ยุง่เกีย่ว ยาเสพติด" เอาชนะยาเสพติด มาปรับใช้ให้ อาชญากรรมลดลงจากเดิม (2560=60,000) ปญัหายาเสพติด ได้รับการแกไ้ขอยา่งเปน็ระบบ สังคม

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม อยา่งน้อย 10% (2559=60,000) ลดลง -ผู้เกีย่วขอ้งกบัยาเสพติดได้รับ

-เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดั  - น าชุมชนไปร่วมปฎญิาณตน (2558=200,000) การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

กจิกรรมตามโครงการ"จงัหวดั  - ประชาคมชุมชนไม่ยุง่เกีย่ว คดีอาชญากรรมอืน่ๆเบาบาง

ยาเสพติด จ านวน 14 ชุมชน ไม่ส่งผลกระทบกบัวถิชีีวติ

ประชาชนสังคมสงบสุข

9 โครงการงานดี ที่น้องท าได้ 1.เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียน นัก นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคนที่ 1.นักศึกษามีรายได้ในช่วง กองสวสัดิการ

ศึกษา มีรายได้ในช่วงวนัหยดุ ต้ังแต่ 15 ปขีึน้ไป และมีภมูิ (2560=60,000) เขา้ร่วมโครงการ วนัหยดุราชการหรือนอกเวลา สังคม

ราชการหรือนอกเวลาเรียนใน ล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง (2559=60,000) ราชการหรือนอกเวลาเรียน

วนัปกติ หรือในช่วงปดิภาคเรียน เมืองพล หรือเยาวชนที่ผ่าน (2558=60,000) ในวนัปกติหรือในช่วงปดิ

ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย การอบรมโครงการค่ายผู้น า ภาคเรียน ลดภาระค่าใช้จา่ย

ส่งเสริมใหม้ีรายได้ระหวา่งเรียน เยาวชนท าความดีเพือ่แผ่นดิน ของผู้ปกครอง

จากอาชีพที่เหมาะสม ปฏบิติังานนอกเวลาเรียนใน 2.ช่วยแกไ้ขปญัหาสังคม

2.เพือ่เปน็การแกไ้ขปญัหาสังคม วนัปกติและวนัหยดุราชการ และความยากจนเชิงบรูณา

และความยากจนเชิงบรูณาการ หรือในช่วงปดิภาคเรียน การเพือ่น าไปสู่การแกป้ญัหา

และน าไปสู่การแกไ้ขปญัหา นักเรียน นักศึกษาที่เขา้ร่วม ความเดือดร้อนของประชาชน

ความเดือดร้อนประชาชน โครงการจ านวน 20 คนต่อปี 3.เปน็การบรูณาการติดตาม
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3.เพือ่ใหผ่้านการบ าบดัฟืน้ฟู มีรายได้สามาถลดภาระค่าใช้ ดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด 

ยาเสพติด ได้รับการติดตาม จา่ยของผู้ปกครอง ไม่น้อยกวา่ ที่ผ่านการบ าบดัฟืน้ฟฯู

10 โครงการบ าบดัฟืน้ฟู 1.เพือ่ช่วยเหลือและพฒันาคุณ เด็กและเยาวชน ประชาชน 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนเด็กและ -ผู้ผ่านการบ าบดัรักษามีคุณ กองสวสัดิการ

ผู้ติดยาเสพติด เขา้รับ ภาพชีวติผู้ผ่านการบ าบดัรักษา ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล (2560=140,000) เยาวชน ภาพชีวติที่ดีขึน้ สังคม

การอบรม บ าบดัรักษา ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของรัฐบาล เขา้รับการฟืน้ฟ ูจ านวน (2559=140,000) ที่เขา้รับการอบรม -ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ใน

2.เพือ่ลดจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยา 40 คน ผู้เขา้รับการอบรมอยา่ง (2558=140,000) ร้อยละของผู้เขา้ พืน้ที่มีจ านวนที่ลดลง

ในพืน้ที่ น้อย 70% มีความรู้ความ อบรมมีความรู้ -เด็กและเยาวชน ประชาชน

3.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน เขา้ใจถงึโทษของยาเสพติด ความเขา้ใจถงึโทษ ผู้หลงผิดมีความรู้ ความเขา้ใจ

ประชาชนผู้หลงผิดได้มีความรู้ ของยาเสพติด ถงึโทษภยัยาเสพติด

ความเขา้ใจถงึโทษภยัยาเสพติด

11 โครงการฝึกอบรมพฒันา -เพือ่ใหม้ีโอกาสพฒันาตนเอง ด้าน -จดัอบรมพฒันาศักยภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนคร้ังที่จดั -เด็กและเยาวชน ในเขตเทศ กองสวสัดิการ

ศักยภาพของเด็กและ ร่างกาย จติใจ สติปญัญา อารมณ์ ของเด็กและเยาวชน ในเขต (2560=50,000) บาลมีการพฒันาทั้งด้านร่าง สังคม

เยาวชนในเขตเทศบาล -เพือ่ใหส้ามารถด ารงตนอยูใ่นสังคม เทศบาลปลีะ 1 คร้ัง พร้อม (2559=50,000) กาย สติปญัญาอารมณ์ สังคม

ได้อยา่งมีคุณค่าและมีความสุข ทั้งทัศนศึกษาดูงาน (2558=50,000) เพือ่เปน็พืน้ฐานการน าไปสู่

-เพือ่ใหเ้ขา้ใจ เหน็คุณค่าและมีส่วน การเปน็ประชากรที่ดีมีคุณ

ร่วมในการปกครองระบอบประชา ภาพของสังคมชุมชนและ

ธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ปน็ ระดับประเทศต่อไป

ประมุข
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              1.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
(KPI)

12 โครงการส่งเสริมการฝึกอบรม 1.เพือ่ช่วยเหลือและพฒันาคุณภาพ จดัฝึกอบรมอาชีพใหก้บัผู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม 1.สามารถขบัเคล่ือนการด าเนิน กองสวสัดิการ

อาชีพใหแ้กผู้่ผ่านการบ าบดั ชีวติผู้ผ่านการบ าบดัรักษายาเสพติด ผ่านการบ าบดัฟืน้ฟ ูจ านวน อบรม งานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา สังคม

ฟืน้ฟู ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายรัฐบาล 40 คน ผู้เขา้รับการอบรมร้อย (2557=50,000) ยาเสพติดอยา่งมีประสิทธภิาพ

2.เพือ่เปน็การสร้างงาน สร้าง ละ 60 สามารถน าความรู้จาก 2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพฯ

อาชีพใหก้บัผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การอบรมไปประกอบอาชีพได้ ได้มีอาชีพ มีงานท า ไม่หวน

ที่ผ่านการบ าบดัในพืน้ที่เทศบาล กลับไปเสพยาเสพติดอกี

3.เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3.ผู้ผ่านการฝึกอบรมปรับ

ผู้ผ่านการบ าบดัที่อาจเขา้ไป เปล่ียนพฤติกรรม ไม่เขา้ไป

เกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด ยุง่กบัยาเสพติดอกี

13 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ -เพือ่สร้างความสามัคคีความ ผู้เขา้รับการฝึกอบรม 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ -ประชาชนในชุมชนเกดิความ กองสวสัดิการ

ชาวบา้น เปน็ปกึแผ่นใหเ้กดิในชุมชน มีความรู้และน าหลักการของ ผู้เขา้รับการฝึก รักความสามัคคี ในหมู่คณะ สังคม

-เพือ่สร้างความจงรักภกัดีต่อ ลูกเสือชาวบา้นมาใช้ร้อยละ 70 (2558=150,000) อบรมมีความรู้ -ประชาชนได้น าหลักการของ

สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ (2557=150,000) และน าหลักการของ ลูกเสือชาวบา้นมาใช้เปน็แนว

ลูกเสือชาวบ้านไปใช้ ทางในการพฒันาคุณภาพชีวติ

14 โครงการติดตามประเมิน  - เพือ่ติดตามการปฏบิติังาน จดัประชุมคณะกรรมการศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่ มีการประเมินผลการด าเนิน กองสวสัดิการ

ผลคณะกรรมการด าเนินงาน ของคณะกรรมการด าเนินงาน ประสานงานปอ้งกนัและแกไ้ข ประชุมของคณะ งานรวมทั้งรับทราบปญัหา สังคม

ศูนยป์ระสานงานปอ้งกนัและ ศูนยป์ระสานงานปอ้งกนัและ ปญัหายาเสพติดเทศบาลเมือง (2558=20,000) กรรมการ ของชุมชนด้านยาเสพติด เพือ่

แกไ้ขปญัหายาเสพติด แกไ้ขปญัหายาเสพติดเทศบาล เมืองพลอยา่งน้อยไตรมาส (2557=20,000) จ านวนคนที่เขา้ หาแนวทางแกไ้ขและส่งเสริม

เทศบาลเมืองเมืองพล เมืองเมืองพล ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 20-30 คน ประชุม การมีส่วนร่วมของชุมชน

การประเมินผลต้องดีขึน้จาก

เดิมอยา่งน้อย 15%
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ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วดั
(KPI)

15 โครงการฝึกอบรม -เพือ่สร้างพลังชุมชนในการ -จดัอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ 240,000 240,000 240,000 240,000 ผู้ที่เขา้รับการฝึก -ประชาชนมีการพฒันาทั้ง กองสวสัดิการ

เพือ่เสริมสร้างความ ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ใจและสร้างจติส านึกแกป่ระ อบรม ด้านร่างกายและจติใจใหเ้ขม้ สังคม

เขม้แขง็ของชุมชน -เพือ่จดักจิกรรมทางเลือกให้ ชาชนทุกกลุ่มในพืน้ที่ และ (2560=500,000) แขง็ในการปอ้งกนัและแกไ้ข

เทศบาลเมืองเมืองพล แกชุ่มชน เช่น การฝึกอบรม จดักจิกรรมทางเลือกใหแ้กชุ่มชน (2559=240,000) ปญัหายาเสพติด

อาชีพเปน็ต้น พร้อมทั้งใหก้ารช่วยเหลือผู้เสพ -ชุมชนมีกจิกรรมทางเลือก

-เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และผู้ติดยาเสพติด ปลีะ 1 คร้ัง -ประชาชน คนในชุมชน

ของประชาชน จ านวน 145 คน ผู้เขา้รับการ มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน

ฝึกอบรม 65% ขึน้ไป มีความ

รู้ความเขา้ใจในเร่ือง ยาเสพติด

เสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็

15 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000
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แบบ ผ.01

              1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประกวดร้อง 1 เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน จดัการประกวดร้อง 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนคณะ ประชาชน เยาวชนเหน็ความ กองการศึกษา

สรภญัญะท านองพืน้ เยาวชน เขา้มามีส่วนร่วมในการ สรภญัญะท านองพืน้บา้น (2560=70,000) สรภญัญะที่เขา้ ส าคัญด้านการร้องสรภญัญะ

 บา้นอสีาน สืบสานภมูิปญัญาท้องถิน่ อสีานประเภทประชาชน (2559=50,000)   ร่วมประกวด ท านองพืน้บา้นอสีาน และ  

 2 เพือ่เปน็การฟืน้ฟภูมูิปญัญา ทั่วไป และประเภทเยาวชน (2558=40,000) เขา้มามีส่วนร่วม

ท้องถิน่ด้านการร้องสรภญัญะ อยา่งน้อยจ านวน 10 คณะ    

ท านองพืน้บา้นอสีาน ใหเ้ปน็ที่   

รู้จกั และมีการร้องมากขึน้      

2 โครงการจดังานวนัขึน้ปใีหม่ 1.เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณี จดักจิกรรมที่เกีย่วเนื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกจิกรรม ประชาชน เด็กและ เยาวชน กองการศึกษา

อนัดีงามของไทยใหค้งอยูสื่บไป กบัวนัส่งท้ายปเีกา่/ (2560=50,000) ที่จดั เหน็ความส าคัญของประเพณี

 2.เพือ่ส่งเสริมความรักความ วนัขึน้ปใีหม่อยา่งน้อย (2559=50,000)    ไทย และมีส่วนร่วมในการ

สามัคคีในสังคม 1 กจิกรรม (2558=150,000)  อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูสื่บไป

3 โครงการจดังานประเพณี 1.เพือ่อนุรักษ ์และสืบสาน จดักจิกรรมที่เกีย่วเนื่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกจิกรรม ประชาชน เด็กและ เยาวชน กองการศึกษา

สงกรานต์ ประเพณีอนัดีงามของไทย กบัวนัสงกรานต์โดยเน้น (2560=350,000) ที่จดั เหน็ความส าคัญของประเพณี

  ใหค้งอยูสื่บไป การเขา้มามีส่วนร่วมของ (25559=350,000)    ไทย และมีส่วนร่วมในการ  

 2.เพือ่ส่งเสริมความรักความ ประชาชน เด็กและ (2558=300,000)  อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยู่

สามัคคีในสังคม เยาวชนอยา่งน้อย 6 กจิกรรม สืบไป

4 โครงการจดังานประเพณีแห่ 1.เพือ่อนุรักษ ์และสืบสาน จดักจิกรรมที่เกีย่วเนื่อง 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนกจิกรรม ประชาชน เด็กและ เยาวชน กองการศึกษา

เทียนเขา้พรรษา ประเพณีอนัดีงามของท้องถิน่ กบัวนัเขา้พรรษา โดย (2560=200,000) ที่จดั เหน็ความส าคัญของประเพณี

ใหค้งอยูสื่บไป เน้นการเขา้มามีส่วน (2559=200,000)  ท้องถิน่และมีส่วนร่วมในการ

2.เพือ่ส่งเสริมความรักความ ร่วมของประชาชน เด็ก และ (2558=200,000)  อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยู่

สามัคคีในสังคม เยาวชนอยา่งน้อย 3 กจิกรรม สืบไป

1. ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

              1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการจดังานประเพณี 1.เพือ่อนุรักษ ์และสืบสาน จดักจิกรรมที่เกีย่วเนื่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกจิกรรม ประชาชน เด็กและ เยาวชน กองการศึกษา

ลอยกระทง ประเพณีอนัดีงามของไทย กบัวนัลอยกระทง โดย เน้น (2560=300,000) ที่จดั เหน็ความส าคัญของประเพณี

 ใหค้งอยูสื่บไป การเขา้มามีส่วนร่วมของ (2559=300,000)  ไทย และมีส่วนร่วมในการ  

2.เพือ่ส่งเสริมความรักความ ประชาชน เด็กและเยาวชน (2558=300,000)    อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยู่

สามัคคีในสังคม อยา่งน้อย 5 กจิกรรม   สืบไป  
6 โครงการจดังานสัปดาห์ เพือ่รณรงค์ใหป้ระชาชน จดักจิกรรมที่เกีย่วเนื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกจิกรรม ประชาชน เด็กและ เยาวชน กองการศึกษา

ส่งเสริมพระพทุธศาสนา เด็กและเยาวชน ตระหนักถงึ กบัวนัวสิาขบชูา (2560=10,000) ที่จดั เหน็ความส าคัญของวนัวสิาขบชูา

วนัวสิาขบชูา ความส าคัญในวนัส าคัญทาง อยา่งน้อย 3 กจิกรรม (2559=10,000)  และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้จาก

พระพทุธศาสนา  (2558=10,000)   กจิกรรมที่จดัไปปรับใช้ในชีวติประจ าวนั

7 โครงการส่งเสริมพระพทุธ เพือ่รณรงค์ใหเ้ด็ก  เยาวชน จดักจิกรรมที่เกีย่วเนื่อง 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนกจิกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ศาสนา วนัมาฆบชูา และประชาชน ตระหนักถงึความส าคัญกบัวนัมาฆบชูา ที่จดั เหน็ความส าคัญของวนัมาฆบชูา

ในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา อยา่งน้อย 1 กจิกรรม และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้

ในเขตเทศบาล ในช่วงฤดูกาล จากกจิกรรมที่จดัไปปรับใช้ในชีวติ

เขา้พรรษา ประจ าวนั

8 โครงการเขา้วดัปฏบิติัธรรม เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก  เยาวชน เด็ก  เยาวชน  และประชาชน 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กเยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ระหวา่งเขา้พรรษา และประชาชน เขา้ร่วมท าบญุ เขา้วดัปฏบิติัธรรมระหวา่งวนั และประชาชน ได้มีส่วนร่วมท ากจิกรรม

ฟงัเทศน์ ตามวดัต่างๆ เขา้พรรษา อยา่งน้อย ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ที่ดี ทางศาสนา ในช่วง

ในเขตเทศบาล ในช่วงฤดูกาล จ านวน 1 คร้ัง ฤดูกาลเขา้พรรษา

เขา้พรรษา
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9 โครงการท าบญุเยีย่มเยอืน เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก  เยาวชน ออกเยีย่มเยยีนพทุธศาสนิกชน 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนวดัที่ออก เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

พทุธศาสนิกชนในฤดูกาล และประชาชน เขา้ร่วมท าบญุ ตามวดัในเขตเทศบาล เยีย่มเยยีน ได้มีส่วนร่วมท ากจิกรรม

เขา้พรรษา เยีย่มเยยีนพทุธศาสนิกชนที่ ต้องท าอยา่งน้อย 1 วดั ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ที่ดี ทางศาสนา ในช่วง

จ าศีล ตามวดัในเขตเทศบาล ฤดูกาลเขา้พรรษา

ในช่วงฤดูกาลเขา้พรรษา

10 โครงการวนัพระพฒันา เพือ่ประชาสัมพนัธใ์หเ้ด็ก  เยาวชน ประชาสัมพนัธใ์ห้ 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ังที่ เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม และประชาชน เขา้ร่วมท าบญุ เด็กเยาวชนและประชาชน ด าเนินการ ได้ทราบและมีโอกาสท าบญุ

ในทุกวนัพระ เขา้วดัท าบญุทุกวนัพระ ประชาสัมพนัธ์ ในทุกวนัพระ

อยา่งน้อย เดือนละ 1 คร้ัง

11 โครงการอบรมการเปน็ผู้น า เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน จดัอบรม ใหค้วามรู้ เด็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก เด็ก เยาวชนได้รับความรู้ กองการศึกษา

พธิทีางศาสนา ส าหรับเด็กและ ได้มีความรู้เกีย่วกบัล าดับพธิกีาร เยาวชน ในสถานศึกษา เยาวชนที่เขา้ เกีย่วกบัล าดับพธิกีารทางพทุธ

เยาวชน ในการด าเนินกจิกรรมทาง จ านวน 1 คร้ัง ร่วมโครงการ ศาสนาและสามารถน าไป

พทุธศาสนา ปฏบิติัในการเปน็ผู้น าใน

กจิกรรมทางศาสนาได้

12 โครงการอนุรักษศิ์ลปะพืน้บา้น เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน ได้ จดัอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก  -เด็ก เยาวชน ได้รับความรู้ กองการศึกษา

และภมูิปญัญาท้องถิน่ มีความรู้เกีย่วกบัศิลปะพืน้บา้น ศิลปะพืน้บา้นและภมูิปญัญา เยาวชนที่เขา้ เกีย่วกบัศิลปะพืน้บา้นและ

และภมูิปญัาท้องถิน่อสีานที่ ท้องถิน่ แกเ่ด็ก เยาวชน ร่วมโครงการ ภมูิปญัญท้องถิน่

ก าลังจะสูญหาย จ านวน 1 คร้ัง หวงแหนในส่ิงที่มีคุณค่า

ของท้องถิน่
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13 โครงการส่งเสริมการแต่งกาย เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เชิญชวนและขอความร่วมมือ 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวนหน่วยงาน บคุลากรในหน่วยงาน สถาน กองการศึกษา

ด้วยผ้าพืน้เมืองอีสาน หน่วยงาน สถานศึกษาแต่งกาย ให้หน่วยงาน สถานศึกษา ใน สถานศึกษาที่ร่วม ศึกษาได้เหน็คุณค่าของผ้าพืน้

ด้วยผ้าพืน้เมืองอีสานที่ป็นมรดก สังกัดเทศบาลฯแต่งกายด้วย โครงการ เมืองอสีานอนัเปน็มรดกทาง

ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ ผ้าพืน้เมืองอีสาน ในวนัปฏิบัติ ภมูิปญัญาที่สวยงาม

แพร่หลาย งาน 1 วนั ต่อสัปดาห์

14 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา  -เพือ่ปลูกฝังให้ประชาชนและ  จดัการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนทีมที่เขา้ ประชาชนและเยาวชนหนั กองการ

ประชาชน(ฟุตบอลชิงถ้วย เยาวชนหันมาสนใจและเห็น พระราชทานปีละ 1 คร้ัง โดยมี (2560=500,000) ร่วมแขง่ขนั มาสนใจและเหน็ความส าคัญ ศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระเทพ ความส าคัญของการเล่นกีฬา ทีมฟุตบอลต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วม (2559=500,000) ของการเล่นกฬีามากขึน้

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม  -เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่ การแข่งขันอยา่งน้อย 16 ทีม (2558=500,000) ประชาชนและเยาวชนหนั

ราชกุมารี) ประชาชนและเยาวชนให้ มามีความรักสามัคคีมีน้ าใจ

มีความสามัคคีมีน้ าใจนักกีฬา เปน็นักกฬีา

15 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 1.เพือ่ให้เด็กและเยาวชน 1.จดัการแข่งขันกีฬาเด็กและ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กเยาวชน 1.เด็กเยาวชนประชาชน กองการ

และเยาวชนประชาชน ประชาชนรู้จกัใช้เวลาวา่ง เยาวชนอยา่งน้อย 1 ประเภทกีฬา (2560=100,000) และประชาชนที่ รู้จกัใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประ ศึกษา

ให้เป็นประโยชน์และรักการ 2.จดัแข่งขันกีฬาประชาชนอยา่ง (2559=100,000) เขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา โยชน์และรักการเล่นกฬีาหา่ง

เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด น้อย 1 ประเภทกีฬา (2558= 100,000) ไกลยาเสพติด

2.เพือ่ให้เด็กและเยาวชนประชาชน 2.เด็กเยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพที่สมบรูณ์แขง็แรง

16 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 1 เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการจดั ส่งนักกฬีาตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนนักกฬีาที่เขา้ นักเรียนเทศบาลมีพฒันา กองการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล กฬีานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2560=500,000) ร่วมแขง่ขนั การด้านการกฬีาที่ดี และมี ศึกษา
แห่งประเทศไทย ให้ก้าวหน้าต่อไป ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ (2559=400,000) มาตรฐาน 

 2 เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเทศบาล ปีละ 2 คร้ัง (2558=400,000)

มีพัฒนาการด้านกีฬาที่ดีและ   

มีมาตรฐาน
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17 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม  -  เพือ่ให้นักเรียนได้แสดงความ  จดัการแข่งขันกีฬานักเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่จดั  -  นักเรียนได้แสดงออก กองการ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล สามารถด้านการกีฬา โรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรง (2560=50,000) การแขง่ขนั ในทางที่เหมาะสม ศึกษา

 -  เพือ่สรรหานักกีฬาตัวแทน ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง (2559=50,000)  -  นักเรียนเกดิความสามัคคี

เทศบาลเมืองเมืองพล (2558=30,000)  รู้จกัท างานเปน็ทีมเกดิ

 -  เพือ่ให้นักเรียนมีความสามัคคี ทักษะด้านกฬีามีสุขภาพ

รู้กฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กายและสุขภาพจติที่ดี

18 โครงการจดักิจกรรม เพือ่ให้ประชาชนตระหนักและ จดักิจกรรมออกก าลังกาย 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของความ -ประชาชนในทุกชุมชนมีสุข กองสวสัดิการ

ออกก าลังกายและการ เห็นความส าคัญของการออก เช่น เต้นแอร์โรบิกด๊านซ์ (2560=250,000) พงึพอใจของผู้เขา้ ภาพร่างกายที่แขง็แรงโดย สังคม

เต้นแอโรบิกด๊านซ์ ก าลังกาย กิจกรรมเข้าจงัหวะ (2559=250,000) ร่วมกจิกรรม การออกก าลังกายแอโรบกิ

และกิจกรรมเข้าจงัหวะ -เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ ในสวนสุขภาพ ฯลฯ (2558=250,000) ด๊านซ์และกจิกรรมเขา้จงัหวะ 

พร้อมทัศนศึกษาดูงาน สนุกสนานเพลิดเพลิน - ทัศนศึกษาดูงานด้านการออก และสร้างความสามัคคีในหมู่

-เพือ่สร้างความสามัคคีในหมู่ ก าลังกายแอโรบกิด๊านซ์และกิจกรรม ประชาชนและขา้ราชการทุก

ประชาชนและข้าราชการทุก เข้าจงัหวะปีละ 1 คร้ัง คร้ังละ หน่วยงาน

หน่วยงาน 20-30 คน80%ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีความพึงพอใจและตระหนักถึง

 ความส าคัญในการออกก าลังกาย

19 โครงการตีเส้นเลนปัน่ เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมการออก ตีเส้นเลนปัน่จกัรยาน ความกวา้ง 300,000          500,000      จ านวนความยาว  -ประชาชนมีเส้นทางการปัน่จกัรยาน กองช่าง

จกัรยาน ถนนในเขตเทศบาล ก าลังกายด้วยการปัน่จกัรยาน ไม่น้อยกวา่ 1.50 ม. ยาว 8,300  ม. ตีเส้นเลนปัน่จกัรยาน ที่ปลอดภยั 

ในเขตชุมชนให้เป็นระเบียบ ถนนภายในเขตเทศบาลเมือง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการจดัแขง่ขนักฬีาชุมชน -เพือ่ปลูกฝังและจงูใจประชา  - จดัการแขง่ขนักฬีาประเภท 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนประเภท -ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน กองสวสัดิการ

ชนในชุมชนใหห้นัมาสนใจ ต่างๆใหก้บัชุมชนในเขตเทศ (2560=150,000) การแขง่ขนักฬีา การร่วมกจิกรรมกฬีาในทุก สังคม

การออกก าลังกาย บาลจ านวน 14 ชุมชน ปลีะ (2559=150,000) -จ านวนผู้เขา้ร่วม ชุมชนและมีสุขภาพร่างกายที่

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 1 คร้ัง เช่น ฟตุบอล วอลเลย์ (2558=500,000) งาน แขง็แรงน าไปสู่การเปน็นัก

เยาวชนรู้จกัใช้เวลาวา่งให้ บอล เซปกัตะกร้อ กฬีา กฬีาที่ดีในอนาคตต่อไป

เปน็ประโยชน์โดยการออก พืน้เมือง ฯลฯ -กฬีาชุมชนมีการพฒันาใหม้ี

ก าลังกาย มาตรฐานมากขึน้

-เพือ่พฒันาการกฬีาในชุมชน

ใหไ้ด้มาตรฐาน

21 โครงการจดัแขง่ขนักฬีา  - เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายรูุ้  - จดัการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนนคร้ังที่จดั ผู้สูงอายมุีสุขภาพแขง็แรง กองสวสัดิการ

ฟตุบอลอาวโุส จกัใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประ อาวโุสปลีะ 1 คร้ัง หา่งไกลโรคภยัไขแ้จบ็ สังคม

โยชน์โดยการออกก าลังกาย

22 โครงการจดัหา -เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ออก  - จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีามอบใหแ้ก่ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนอปุกรณ์ -ประชาชนในทุกชุมชนมีสุข กองสวสัดิการ

อปุกรณ์กฬีาใหแ้ก่ ก าลังกายเล่นกฬีา สมาชิกชุมชนยอ่ยปลีะ 1 คร้ัง กฬีา ภาพร่างกายที่แขง็แรงโดยการ สังคม

ประชาชนในเขตเมือง -เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพกาย ทั้งหมด 14 ชุมชน ออกก าลังกายตามความเหมาะสม

แขง็แรง -ประชาชนได้ออกก าลังกาย

-เพือ่จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาต่างๆที่ -มีอปุกรณ์กฬีาเหมาะสมกบั

เหมาะสมและส่งมอบใหแ้ก่ ชุมชน

สมาชิกชุมชนยอ่ย

22 3,382,000 3,582,000 3,082,000 3,082,000
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แบบ ผ.01

1.8 แผนงานการพาณิชย์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPl) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการตรวจวดัแอลกฮอล์  - เพือ่ให้เกิดความปลอดภัย  - ต้ังจุดตรวจวดัอแอลก 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง เกิดความปลอดภัย สถานีขนส่งฯ

พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ต่อผู้ใช้บริการรถโดยสาร ฮอล์พนักงานขับรถโดย (2560=20,000) ทีต้ั่งจุดตรวจ ต่อผู้ใช้บริการรถโดย ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สาธารณะในช่วงเทศกาล สารสาธารณะในช่วงเทศ (2559=20,000) สารสาธารณะในช่วง

ปีใหม่ กาลปีใหม่ ปีละ 1 คร้ัง เทศกาลปีใหม่มาก

ขึน้

2 โครงการตรวจวดัแอลกอฮอล์  - เพือ่ให้เกิดความปลอดภัย  - ต้ังจุดตรวจวดัอแอลก 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง เกิดความปลอดภัย สถานีขนส่งฯ

พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ต่อผู้ใช้บริการรถโดยสาร ฮอล์พนักงานขับรถโดย (2560=20,000) ทีต้ั่งจุดตรวจ ต่อผู้ใช้บริการรถโดย ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สาธารณะในช่วงเทศกาล สารสาธารณะในช่วงเทศ (2559=20,000) สารสาธารณะในช่วง

สงกรานต์ กาลสงกรานต์ปีละ 1 คร้ัง เทศกาลสงกรานต์

มากขึน้

2 40,000 40,000 40,000 40,000

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

งบประมาณและทีม่า
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2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ตัวชีว้ัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา  - เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาสัญญาณ   - จดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวนวสัดุ  - ท าให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ส านักปลัดฯ
ระบบการจราจรในเขตเทศบาล จราจรต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เกี่ยวกับระบบการจราจร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความสะดวกมากยิง่ขึ้น

 - เพือ่ความปลอดภัยในการใช้รถ กับระบบจราจร  - ประชาชนได้รับความปลอด
ใช้ถนน ภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก

2 โครงการจดัซ้ือระบบควบคุม  - เพือ่ให้ระบบสัญญาณไฟจราจรใช้ ติดต้ังควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบ 900,000  -  -  - จ านวนระบบควบ  - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ ส านักปลัดฯ
ระบบสัญญาณไฟจราจร งานได้ตามปกติ และมีประสิทธภิาพ ไมโครคอมโทลเลอร์ จ านวน 3 ชุด ๆ คุมสัญญาณ ปลอดภัย 

 - ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย ละ  300,000  บาท ไฟจราจรฯ  -มีระบบสัญญาณไฟจราจร
ที่มีประสิทธภิาพ

3 โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ เพือ่ให้มีสถานที่จอดรถยนต์ของ ก่อสร้างปรับปรุงพืน้ที่จอด 1,260,000  -  -  - ขนาดพืน่ที่ได้รับการ ท าให้มีสถานที่จอดรถยนต์ ส านักปลัดฯ
พร้อมปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้าน ผู้มาติดต่อราชการอยา่งเพียงพอ รถพร้อมหลังคาคลุม ปรับปรุง ของผู้มาติดต่อราชการ
ข้างเสาธงชาติหน้าอาคาร ขนาดประมาณ4.00x75.00 เมตร 
ส านักงานเทศบาลหลังใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาล

4 โครงการปรับปรุงส านักงาน เพือ่ให้พนักงานเทศบาลได้รับรู้ข้อมูล   ติดต้ังจดุควบคุมเสียง จ านวน 1 จดุ 800,000        -  -  - จ านวนและจดุควบ พนักงานเทศบาลได้รับทราบ ส านักปลัดฯ
เทศบาลเมืองเมืองพลอาคารหลัง ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันสมัย และจดุกระจายเสียงภายในอาคาร คุมเสียงกระจาย ข้อมูลข่ายสารที่ทันสมัยและ
 ใหม่และอาคารงานป้องกันฯ อยูเ่สมอและทั่วถึง ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล เสียงที่ติดต้ัง มีประโยชน์

เพือ่เฝ้าระวงัและป้องกันเหตุอันตราย ทั้ง 2 อาคาร แยกตามรายละเอียด
อันอาจเกิดขึ้นได้ ต่อทรัพยสิ์นของทาง  - อาคารงานป้องกันฯ 5 จดุ
ราชการ  - อาคารส านักงานหลังใหม่ 3 จดุ

  ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจดุเส่ียงที่ จ านวนจดุที่ติดต้ัง  - ทรัพยสิ์นของทางราชการ ส านักปลัดฯ
ส าคัญภายในอาคารส านักงานเทศบาล กล้องวงจรปิด เกิดความปลอดภัย
ทั้ง 2 อาคาร  - เพือ่เฝ้าระวงัและป้องกันเหตุ
อาคารส านักงานหลังใหม่ 30 จดุ อันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้ ต่อ
อาคารงานป้องกันฯ 15 จดุ ทรัพยสิ์นของทางราชการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเมืองและชุมชน,ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 2. ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลเมืองเมืองพล
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แบบ ผ.01

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ตัวชีว้ัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

 2. ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า การปรับปรุงระบบสายเมน 1,000,000  -  - ร้อยละของระบบ ท าให้มีไฟฟ้าเพียงพอในการ ส านักปลัดฯ
อาคารส านักงานหลังใหม่ ลัดวงจรอาคารส านักงานเทศบาลเมือง ไฟฟ้าแผงควบคุมไฟฟ้าและ ไฟฟ้าได้รับการปรับ ท าให้การท างานมีประสิทธภิาพ

เมืองพลหลังใหม่ หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าภาย ปรุงให้ใช้งาน มากยิง่ขึ้น
ในส านักงานเทศบาลเมือง ได้ตามปกติ
เมืองพล

6 โครงการก่อสร้างที่จอดรถข้าง เพือ่ให้มีสถานที่จอดรถยนต์ของ ก่อสร้างสถานที่จอดรถข้างอาคาร 500,000  -  - จ านวนรถที่สามารถ มีสถานที่จอดรถยนต์ของหน่วย ส านักปลัดฯ
อาคารงานป้องกันฯ ส่วนราชการและผู้มาติดต่อราชการ งานป้องกัน ขนาด 6x20 เมตร จอดได้ งานราชการและผู้มาติดต่อ

ที่สะดวกและเพียงพอ จ านวน 5 -10 คัน ราชการที่สะดวกและเพียงพอ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

7 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา  - เพือ่ให้ห้องประชุมสภาฯ มีอุปกรณ์ ปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ และติดต้ัง 1,000,000 ร้อยละของพืน้ที่ห้อง  - ได้ห้องประชุมที่มีระบบเคร่ือง ส านักปลัดฯ
และระบบเคร่ืองเสียงที่ทันสมัยและ ให้มีอุปกรณ์ระบบเคร่ืองเสียงที่ทัน ประชุมได้รับการ เสียงที่ทันสมัยและสามารถใช้งาน
สามารถได้ดีมีประสิทธภิาพ สมัยสามารถใช้งานได้อยา่งมี ปรับปรุง ได้ดีมีประสิทธภิาพ

ประสิทธภิาพ
8 โครงการท าป้ายท าเนียบคณะ เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล จดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ - 100,000  - จดัท าป้าย ท าให้มีป้ายติดประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดฯ

ผู้บริหาร และปลัดเทศบาล ท าเนียบคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และปลัด ท าเนียบฯ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
รองปลัดเทศบาล จ านวน 2 ป้าย และรองปลัดเทศบาล เทศบาล รองปลัดเทศบาล เกี่ยวกับท าเนียบคณะผู้บริหาร

จ านวน  2 ป้าย ปลัดเทศบาลและรองปลัดฯ

9 โครงการจดัท าป้าย โครงสร้างการ เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล จดัท าป้ายประชาสัมพันธ์  - 100,000  - จดัท าป้าย ท าให้มีป้ายติดประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดฯ
บริหาร  ติดภาพถ่ายคณะผู้บริหาร ข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับ โครงสร้างการบริหารของเทศบาล โครงสร้าง ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน โครงสร้างการบริหารของเทศบาล จ านวน 2 ป้าย เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหาร
เทศบาล ของเทศบาล

10 โครงการตรวจประเมินผลการ  - เพือ่ให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติ  - จดัท ารายงานผลการปฏิบัติ 10,000 10,000 10,000 10,000 จดัท ารายงาน  - ได้ทราบปัญหาในการจดัการ ส านักปลัดฯ
ปฏิบัติราชการ ราชการ ของเทศบาลเมืองเมืองพล ราชการของบุคลากรเทศบาล ผลการปฏิบัติ ปฏิบัติราชการของบุคลากรใน

 - เพือ่ให้ทราบจดุเด่นและจดุด้อยใน  - จดัท าแบบประเมินการปฏิบัติ งานและแบบ สังกัดเทศบาล
การจดัการปฏิบัติราชการของบุคลากร ราชการของบุคลากรเทศบาล  ประเมินผลการ  - ได้ทราบจดุเด่นและจดุด้อย
เทศบาลเมืองเมืองพล ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติราชการของ
 - เพือ่ให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม 80 % ขึ้นไป บุคลากรในสังกัดเทศบาล
เกณฑ์มาตรฐานและเข้าสู่ระบบ  - บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ได้ระดมสรรพก าลังพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ
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แบบ ผ.01

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ตัวชีว้ัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

 2. ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

งบประมาณและทีผ่่านมา

11 โครงการจดังานวนัเทศบาล  เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบถึง คณะผู้บริหาร เจา้หน้าที่เทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนรู้จกับทบาทหน้าที่ ส านักปลัดฯ
บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ตลอดจนได้ และประชาชนร่วมกิจกรรมตาม กจิกรรม ของเทศบาลมากยิง่ขึ้น  
จดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ โครงการวนัเทศบาล 600 คน  - เกิดความรักสามัคคีในชุมชน 
และท าบุญเล้ียงพระร่วมกับชุมชน เนื่องจากได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

12 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา   เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพให้แก่คณะ  จดัฝึกอบรมและทัศน 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  ท าให้คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัดฯ
บุคลากรของเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ศึกษาดูงานของคณะผู้ อบรม สภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาล/ลูกจา้ง บริหาร สมาชิกสภา ลูกจา้ง มีประสิทธภิาพในการ
เทศบาล พนักงานเทศบาล ท างานมากยิง่ขึ้น
และลูกจา้งเทศบาล จ านวน 150 คน

13 โครงการกั้นหอ้งเก็บของใต้บนัใด เพือ่ใช้เปน็สถานที่เก็บพสัดุและเอกสาร กั้นหอ้งเก็บของใต้บนัใดชั้นล่าง 30,000  -  -  - จ านวนหอ้งเก็บของ มีสถานที่เก็บพสัดุและเอกสาร กองคลัง
ขั้นล่างอาคารส านักงานเทศบาล ใหเ้ปน็สัดส่วน อาคารส านักงานเทศบาลหลังใหม่ (2560=30,000) ทื่กั้น เปน็สัดส่วน
หลังใหม่ ผ่ังทิศตะวนัอกก จ านวน 1 หอ้ง (2559=30,000)

13 6,250,000 960,000 760,000 760,000
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แบบ ผ.01

2. ยทุธศาสตร์ที ่2   การพัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตวัชีว้ัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
1 โครงการกอ่สร้างโรงสูบน ้า เพือ่เปน็แหล่งจา่ยน ้าใน กอ่สร้างโรงสูบน ้าพร้อม  - 300,000  -   -  จา้นวนโรงสูบ มีความพร้อมในการ ส้านักปลัดฯ

การปอ้งกนัและบรรเทา เคร่ืองสูบน ้าและระบบ น ้าที่กอ่สร้าง ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ท่อดูด ท่อส่งพร้อม สาธารณภยั

พร้อมอปุกรณ์ จา้นวน 1 โรง
2 โครงการซ่อมท้าเปล่ียนถงับรรจุ เพือ่เตรียมความพร้อมใน ซ่อมท้าเปล่ียนถงับรรจุ  - 1,200,000  -  - ขนาดถงับรรจนุ ้า มีความพร้อมในการ ส้านักปลัดฯ

น ้ารถยนต์บรรทุกน ้า การปอ้งกนัช่วยเหลือประ น ้ารถยนต์บรรทุกน ้า รถยนต์ที่เปล่ียน ปอ้งกนัและบรรเทา
ชาชนในเขตเทศบาลและ ขนาด 7,000 ลิตร สาธารณภยั
พื นที่ใกล้เคียงที่ประสบเหตุ จา้นวน 2 คัน หมาย
สาธารณภยัโดยเฉพาะ เลข 106,107
อคัคีภยัและภยัแล้ง

3 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพือ่ใหท้ี่หรือทางสาธารณะในเขต 1.จดัการประชุมการส่งเสริมและ 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จา้นวนครั งของการ ที่หรือทางสาธารณะในเขต ส้านักปลัดฯ
ระบบการจดัระเบยีบการ เทศบาลเมืองเมืองพลมีความเปน็ พฒันาระบบการจดัระเบยีบการ จดัประชุมการส่งเสริม เทศบาลเปน็ระเบยีบยิง่ขึ น
จา้หน่ายสินค้าในที่หรือ ระเบยีบเรียบร้อย จา้หน่ายสินค้าร่วมกบัผู้ประกอบการ และพฒันาฯ
ทางสาธารณะ จา้นวน 150 คน 1 ครั ง 2.จา้นวนครั งของการ

2.ออกส้ารวจและจดัระเบยีบการ ออกส้ารวจและจดั
จา้หน่ายสินค้า เดือนละ 1 ครั ง ระเบยีบการจา้หน่าย

สินค้า
4 โครงการทบทวนปรับปรุง -เพือ่ใหเ้ทศบญัญติัด้านสาธารณสุข -จดัประชุมคณะกรรมการและประชาคม 80,000 80,000 80,000 80,000 1.จา้นวนครั งและ -บา้นเมืองมีความเปน็ กองสาธารณสุข

และพฒันาเทศบญัญติัด้าน และสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม มีความ ชนจา้นวน 2 ครั ง/ป ี(ครั งละ 200 คน) กลุ่มเปา้หมายที่จดั ระเบยีบเรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุขและ ทันสมัยและสอดคล้องกบัสถานการณ์ -จดัท้าเอกสารเผยแพร่เทศบญัญติั ประชุม -ประชาชนมีคุณภาพชีวติ

สุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม ปจัจบุนั และขอ้กฎหมายสาธารณสุข ใหแ้ก่ 2.ประเภทและจา้นวน ที่ดีขึ น

-เพือ่ใหม้ีการพฒันาเทศบญัญติัที่มี ประชาชน เอกสารเผยแพร่ -ไม่มีความขดัแยง้จากปญัหา

ความจา้เปน็ต่อประชาชน -จดัรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เทศบญัญติั ด้านสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม

-เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เทศบญัญติัและขอ้กฎหมาย 3.จา้นวนครั งของการ และความเปน็ระเบยีบ

เทศบญัญติัและกฎหมายต่าง ๆ สาธารณสุขจา้นวน 1 ครั ง จดัรณรงค์ เรียบร้อย

ด้าน สาธารณสุข

4 110,000 110,000 110,000 110,000

งบประมาณและทีผ่่านมา
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2.3.แผนงานสาธารณสขุ
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน 1.ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ 500,000  -  -  - 1.จ านวนศูนยบ์ริการ 1.ประชาชนในชุมชน กองสาธารณสุข

และจดัต้ังศูนยบ์ริการ หนองแวงสามารถเขา้ถงึบริการ ฝึกอาชีพหรือแสดงสินค้าใหอ้ยูใ่น สาธารณสุขชุมชน หนองแวงได้รับบริการ และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุขชุมชน สุขภาพขัน้ปฐมภมูิได้สะดวก สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ และ หนองแวงทีได้จดัต้ังขึน้ สุขภาพขัน้ปฐมภมูิรวดเร็ว

หนองแวง 2.เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่สาธารณสุข จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ที่จ าเปน็ในการ 2.จ านวนคร้ังและ ขึน้

จดับริการสาธารณสุขใหแ้ก่ ใหบ้ริการสุขภาพ จ านวน 1 แหง่ ความถีข่องการให้ 2.ประหยดัค่าใช้จา่ยในการ

ประชาชนได้อยา่งทั่วถงึ 2.จดับริการสุขภาพใหแ้กป่ระชาชน บริการสุขภาพแก่ เดินทางไปรับบริการสุขภาพ

ในชุมชนหนองแวง สัปดาหล์ะ ประชาชนชุมชน ที่ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

ไม่น้อยกวา่ 1 วนั หนองแวงในศูนยบ์ริการ เทศบาล

สาธารณสุขที่จดัต้ังขึน้ 3.ประชาชนในชุมชน

หนองแวงมีคุณภาพชีวติที่ดี

ขึน้

1 500,000

  2. ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ท่อระบายน้้า  -เพื่อแกไ้ขปัญหามลภาวะ - กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย - 4,500,000 - -  - จา้นวนความยาวของ - แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั กองชา่ง

ทิศตะวนัออกถนนศุภสิทธิ์อทุิศ(ชว่ง ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ น้้า ความยาว930 เมตร ถนนพร้อมท่อระบายน้้า และชว่ยให้การระบายน้้า
จากถนนเมอืงพลถงึถนนพานิชยเ์จริญ) -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั  - กอ่สร้างท่อระบายน้้าให้ได้  - การท้างานเป็นไป เป็นไปได้อยา่งสะดวก

เร่ิมต้น N 15o 48' 30.4" E 102° 35' 37.3" ตามมาตรฐานงานชา่ง ตามมาตรฐานงานชา่ง
ส้ินสุด N 15° 48' 51.7"  E 102° 35' 37.3"

2 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมระบบ  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - 1,000,000 - -  - จา้นวนความยาวของ  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ระบายน้้าซอยรามราช1และซอยรามราช2  -เพื่อความปลอดภัยในการ 5 .00- 6.00 ม.ยาวประมาณ 648 ม. ถนนพร้อมท่อระบายน้้า ปลอดภัยในการสัญจรไป

เร่ิมต้น N 15o 49' 20.3" E 102° 36' 22.2" สัญจร  - พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม.  - การท้างานเป็นไป มาและแกไ้ขปัญหาน้้าท่วม

ส้ินสุด N 15o 49' 24.6" E 102° 36' 12.9"   - ซ่อมสร้างผิวจราจร และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง ขงัภายในชมุชน
บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ท่อระบาย  -เพื่อความปลอดภัยในการ - ก่อสร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้า้ 2,400,000 - - -  - จา้นวนความยาว  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
น้้าซอยเหรียญทอง (ชว่งซอย ใชร้ถใชถ้นน บริเวณซอยเหรียญทองกวา้งเฉล่ีย 3.00 ม. ของถนนพร้อมท่อ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เจริญสุข 4 ถงึด้านหลังกองกา้กบั)  -เพื่อแกไ้ขมลภาวะส่ิงแวด ความยาว 180 ม.ท่อขนาด  Æ 0.80 ม. ระบายน้้า และลดอบุัติเหตุในการใชร้ถ

เร่ิมต้น N 15o 48' 13" E 102o° 36' 0.10" ล้อมเป็นพิษ  - กอ่สร้างถนน คสล. ให้ได้  - การท้างานเป็นไป ใชถ้นน

ส้ินสุด N 15o 48' 11.9" E 102° 36' 1.1" ตามมาตรฐานงานชา่ง ตามมาตรฐานงานชา่ง  -ลดมลภาวะส่ิงแวดล้อม
4 โครงการปรับปรุงทางเท้าใน  -เพื่อให้มทีางเดินเท้ามี - กอ่สร้างทางเดินเท้ากวา้งเฉล่ีย 1,000,000 - - - จา้นวนทางเดินเท้ากวา้ง  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

เขตเทศบาล ความมั่นคงแขง็แรง  1.50 - 2.00 ม. ยาว7,460 ม  - การท้างานเป็นไป ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

            N 15o 48' 26.4"  - กอ่สร้างทางเดินให้ได้ตาม ตามมาตรฐานงานชา่ง

            E 102o 36' 2.1" มาตรฐานงานชา่ง
5 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร,  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย 3,100,000 - - -  - จา้นวนความยาวของ  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

ท่อระบายน้้าถนนบริเวณซอยขนส่ง 1-10  -เพื่อความปลอดภัยในการ 6.00 - 12.00 ม. ถนน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

เร่ิมต้น N 15o 48' 53.9" E 102° 36' 11.6" สัญจร ยาวประมาณ 1,008 ม.  - การท้างานเป็นไป และแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

ส้ินสุด N 15o 48' 52.9" E 102° 36' 17.8"   - ซ่อมสร้างผิวจราจร ตามมาตรฐานงานชา่ง ภายในชมุชน
ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

6 โครงการซ่อมสร้างถนนเลียบถนนมติร  -เพื่อความปลอดภัยในการ - ซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมท่อ - 1,330,000 - - จา้นวนถนนพร้อมท่อ  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ภาพ (คู่ขนาน) ชว่งถนนพานิชยเ์จริญถงึ ใชร้ถใชถ้นน ระบายน้้ากวา้งเฉล่ีย 8.00 ม. ระบายน้้า ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ถนนเพลินจติต์ ความยาว 340 ม.  - การท้างานเป็นไป และลดอบุัติเหตุในการใชร้ถ

เร่ิมต้น N 15o 48' 45.8" E 102o 36' 26"  - ซ่อมสร้างผิวจราจร และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง ใชถ้นน

  2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

162



แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส้ินสุด N 15o 48' 56.5" E 102o 36' 25.7" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง
7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  -เพื่อแกไ้ขปัญหาสภาพดิน - กอ่สร้างถนน คสล. พร้อม - 6,800,000 - -  - จา้นวนท่อระบายน้้า  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

พร้อมท่อระบายน้้า คสล. เดิมที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้เป็น ท่อระบายกวา้งเฉล่ีย 6.00 ม.  - การท้างานเป็นไป ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ถนนรอบชมุชนหนองแวง คอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน  ความยาว840 ม. ตามมาตรฐานงานชา่ง และลดอบุัติเหตุในการใชร้ถ

เร่ิมต้น N 15o 48' 20.7"  E 102° 36' 50.1"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั วางท่อขนาด Æ 0.80 ม ใชถ้นน

ส้ินสุด N 15o 48' 40.1" E 102° 36' 52.8" ภายในชมุชน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระบาย  -ลดมลภาวะส่ิงแวดล้อม
น้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง เป็นพิษ

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ท่อระบายน้้า  -เพื่อแกป้ัญหาน้้าเสียใน  - กอ่สร้างถนนกวา้งเฉล่ีย4.00ม. - 400,000 - -  - จา้นวนความยาวของ ลดปัญหามลภาวะและแก้ กองชา่ง
ซอยขา้งร้านฮ่วนหลี (ชมุชนพลประชา ชมุชน  ยาวประมาณ  80  ม. ถนนพร้อมท่อระบายน้้า ปัญหาน้้าเสียที่ไมม่ทีาง
กลางเมอืง)  -เพื่อได้ถนนที่มสีภาพดี  พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม.  - การท้างานเป็นไป ระบายน้้า

เร่ิมต้น N 15o 48' 51.4" E 102° 36' 2.6"  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง

ส้ินสุด N 15o 48' 50.9" E 102° 36' 5.4" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง
9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ท่อระบายน้้า  -เพื่อแกไ้ขปัญหามลภาวะ  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 130,000 - - -  - จา้นวนความยาว  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

ซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยชลธ ี ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 2.00ม. ยาวประมาณ  33  ม. ของถนนพร้อมท่อ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
(ซอยขา้งบ้านนายส้าเริง ไหวพริบ)  -เพื่อปรับปรุงงานพื้นฐาน  พร้อมวางท่อ คสล.  Ø 0.80 ม. ระบายน้้า และลดอบุัติเหตุในการใชร้ถ
(ชมุชนหนองแวง 2) เศรษฐกจิและเกดิความเป็น  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ  - การท้างานเป็นไป ใชถ้นน

เร่ิมต้น N 15o 48' 28.4" E 102° 36' 45.7" ระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง ตามมาตรฐานงานชา่ง  -ลดมลภาวะส่ิงแวดล้อม

ส้ินสุด N 15o 48' 28.1" E 102° 36' 46.9" เป็นพิษ
10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ท่อระบายน้้า  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั  - กอ่สร้างถนน คสล.กวา้งเฉล่ีย 3,000,000 - - -  - จา้นวนความยาวของ การสัญจรไปมาสะดวก มกีาร กองชา่ง

ซอยตรงขา้มวดัมิ่งเมอืง (ชมุชน  -เพื่อกอ่สร้างถนนภายในชมุชน  8.00 ม. ยาวประมาณ  509  ม. ถนนพร้อมท่อระบายน้้า ระบายน้้าเสียได้ดี
บขส.มิ่งเมอืง)  วางท่อ คสล. Ø 0.80 ม.  - การท้างานเป็นไป

เร่ิมต้น N 15o 48' 58.2"  E 102° 36' 16.1"   - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง

ส้ินสุด N 15o 48' 54.9" E 102° 36' 15.3" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง
11 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - - 5,800,000 -  - จา้นวนความยาวของ  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

เดิมถนนเสริมสวาสด์ิ ใชร้ถใชถ้นน  7.00-11.00 ม.ยาวประมาณ ถนน ปลอดภัยในการสัญจรไป

เร่ิมต้น N 15o 48' 14.9" E 102° 36' 1.9"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจรที่ชา้รุด 1,980 ม. จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป มาและลดอบุัติเหตุในการ

ส้ินสุด N 15o 49' 8.8" E 102° 36' 2.9"  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ตามมาตรฐานงานชา่ง ใชร้ถใชถ้นน
ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ท่อระบายน้้า  -เพื่อได้ถนนที่ดี  - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 2.00 ม. 150,000 - - -  - จา้นวนความยาวของ  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ซอยสาธารณประโยชน์ (ชว่งแยกจากซอย  -เพื่อระบายน้้าได้สะดวก ยาวประมาณ 37 ม. จา้นวน 1 สาย ถนนพร้อมท่อระบายน้้า สะดวกสบายในการสัญจร
ชลธ ี2 ด้านทิศตะวนัออกบ้านนายบุญจนัทร์)  - พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม.  - การท้างานเป็นไป ไปมาและลดปัญหามลภาวะ

เร่ิมต้น N 15o 48' 30.9" E 102° 36' 34.9"  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง น้้าท่วมขงัภายในชมุชน

ส้ินสุด N 15°48' 30.5" E 102° 36' 35.8" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

13 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสาธารณ  -เพื่อแกไ้ขมลภาวะส่ิงแวดล้อม  - ซ่อมแซมผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย - 300,000 - - จา้นวนการซ่อมแซม  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ประโยชน์ (ชว่งแยกจากถนน ที่เกดิจากน้้าท่วมขงั  4.00 ม. ยาวประมาณ 300 ม. ผิวจราจร ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
กสิกรรมไปหมู่บ้านจดัสรรทางทิศใต้)  -เพื่อความปลอดภัยในการ จา้นวน 1  สาย 

เร่ิมต้น N 15o 48' 40.1" E 102° 35' 43.4" ใชร้ถใชถ้นน

ส้ินสุด N 15° 48' 38.9" E 102°35' 50.9"

14 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรท่อระบาย  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย9.00ม. 2,500,000 - - -  - จา้นวนความยาวของ  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
น้้า ทางเท้า คันหินรางต้ืน ถนนพานิชย์ ใชร้ถใชถ้นน ยาวประมาณ 197 ม.จา้นวน 1 สาย ถนนพร้อมท่อระบายน้้า ปลอดภัยในการสัญจรไป
เจริญ(ชว่งจากถนนพลรัตน์ถงึถนนศุภสิทธิ์อทุิศ)  -เพื่อแกไ้ขปัญหามลภาวะ  - พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม.  - การท้างานเป็นไป มาและลดอบุัติเหตุในการ

เร่ิมต้น N 15o 48' 50.3"  E 102° 35' 55.2" ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ  - ซ่อมสร้างผิวจราจรและท่อระบาย ตามมาตรฐานงานชา่ง ใชร้ถใชถ้นน

ส้ินสุด N 15° 48' 51.7"  E 102° 35' 49.3" น้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อมท่อ  -เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย - 2,310,000 - -  - จา้นวนความยาว  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ระบายน้้า ซอยขา้งส้านักงานอยัการ ในชมุชน 5.00-8.00  ม.ยาวประมาณ 280 ม. ของถนนพร้อมท่อ ปลอดภัยในการสัญจรไป
จงัหวดัพลถงึถนนเจริญสุข (ชมุชนเมอืงใหม่)  -เพื่อระบายน้้าได้สะดวก  - พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. ระบายน้้า มาและลดอบุัติเหตุในการ

เร่ิมต้น N 15o 48' 14.2" E 102° 36' 7.1"  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ  - การท้างานเป็นไป ใชร้ถใชถ้นน
ส้ินสุด     N 15° 48' 8.7"  E 102° 36' 6.4" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

ตามมาตรฐานงานชา่ง
16 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - 2,500,000 - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

เดิมถนนเพลินจติต์ ใชร้ถใชถ้นน 7.00-11.00 ม.  ยาวประมาณ ถนน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

เร่ิมต้น    N 15o 48' 56.7" E 102° 36' 26.3"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจรที่ชา้รุด 870 ม. จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป ลดอบุัติเหตุในการใช้

ส้ินสุด     N 15o 49' 0.5"E 102° 36' 3.0"  - ซ่อมสร้างผิวจราจรให้ได้ตาม ตามมาตรฐานงานชา่ง รถใชถ้นน

มาตรฐานงานชา่ง
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนภาย  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - 5,000,000 - -  - จา้นวนความยาวของ  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ในชมุชนหนองแวงถนนไมตรี ถนน ใชร้ถใชถ้นน 6.00 - 7.00 ม. ยาวประมาณ ถนน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
พลีสิทธิ์ ถนนชลธแีละ ถนนสามคัคี 1,160 ม. จา้นวน  3 สาย  - การท้างานเป็นไป และแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

เร่ิมต้น N 15o 48' 33.4" E 102° 36' 27.0"  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ตามมาตรฐานงานชา่ง
ส้ินสุด N 15° 48' 29.8"E 102° 36' 49.4" ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

18 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - - 7,300,000 -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง
เดิมถนนรามราช ใชร้ถใชถ้นน 9.00-13.00 ม ยาวประมาณ 2,090 ม. ถนน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

เร่ิมต้น N 15o 48' 14.2" E 102° 36' 10.8"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจรที่ชา้รุด จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป ลดอบุัติเหตุในการใชร้ถ
ส้ินสุด N 15° 49' 12.1"E 102° 36' 16.2"  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

ตามมาตรฐานงานชา่ง ใชถ้นน
19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม  -เพื่อความสะดวกในการ  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย - - 200,000 -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้ถนนที่มคีวาม กองชา่ง

ท่อระบายน้้า ซอยสาธารณ เดินทางของประชาชน 2.00 ม. ยาวประมาณ 40 ม. ถนนพร้อมท่อระบายน้้า สะดวกในการเดินทางและ
ประโยชน์ แยกจากถนนเจริญสุข  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม.  - การท้างานเป็นไป แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั
ไปทางทิศใต้ (บ้านนายประยรู  ศรีรักษา) ภายในชมุชน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง

เร่ิมต้น N 15o 48' 16.2" E 102° 35' 45.5" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

ส้ินสุด N 15° 48' 14.0"  E 102° 35' 45.3"

20 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - 3,400,000 - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
เดิมถนนพานิชยเ์จริญ ใชร้ถใชถ้นน 7.00-13.00 ม.  ยาวประมาณ 1,100 ม. ถนน สะดวกปลอดภัยในการ

เร่ิมต้น N 15o 48' 45.4" E 102° 36' 25.8"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจรที่ชา้รุด จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป สัญจรไปมาลดอบุัติเหตุใน

ส้ินสุด N 15o 48' 51.6"  E 102° 35' 49.3"  - ซ่อมสร้างผิวจราจรให้ได้ตาม ตามมาตรฐานงานชา่ง การใชร้ถใชถ้นน

มาตรฐานงานชา่ง

21 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมซอย  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - 890,000 - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
เพลินจติต์ 2 (หน้าร.ร.เทศบาลศรีเมอืงฯ) ใชร้ถใชถ้นน 7.00 ม.   ยาวประมาณ 420 ม. ถนน สะดวกปลอดภัยในการ

เร่ิมต้น N 15o 48' 59" E 102° 36' 12.6"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจรที่ชา้รุด จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป สัญจรไปมาลดอบุัติเหตุใน

ส้ินสุด  N 15o 49' 11.8" E 102° 36' 16.5"  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ตามมาตรฐานงานชา่ง การใชร้ถใชถ้นน

ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

22 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - - 450,000 -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
เดิมถนนนิวตัรสมบูรณ์เวช ใชร้ถใชถ้นน  6.00-7.00 ม.ยาวประมาณ 210 ม. ถนน สะดวกปลอดภัยในการ

เร่ิมต้น N 15o 49' 13.7" E 102° 36' 26.6"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจรที่ชา้รุด จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป สัญจรไปมาลดอบุัติเหตุใน

ส้ินสุด N 15o 49' 15.7" E 102° 36' 19.2"  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ตามมาตรฐานงานชา่ง การใชร้ถใชถ้นน
ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

23 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิมซอย  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - 800,000 - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
เสริมสวาสด์ิ (ขา้งโรงสีเมอืงพล) ใชร้ถใชถ้นน 7.00 ม. ยาวประมาณ 256 ม. ถนน สะดวกปลอดภัยในการ

เร่ิมต้น N 15o 49' 7.1" E 102° 36' 12.2"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจรที่ชา้รุด จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป สัญจรไปมาลดอบุัติเหตุใน

ส้ินสุด N 15o 49' 11.3" E 102° 36' 5.0"  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ตามมาตรฐานงานชา่ง การใชร้ถใชถ้นน
ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

24 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - ซ่อมสร้างผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย - - 1,200,000 -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
เดิม  ถนนหน้าเมอืง ใชร้ถใชถ้นน 9.00 ม.    ยาวประมาณ 250 ม. ถนน สะดวกปลอดภัยในการ

เร่ิมต้น N 15o 48' 56.9" E 102° 35' 53.1"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจรที่ชา้รุด จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป สัญจรไปมาลดอบุัติเหตุใน

ส้ินสุด N 15o 49' 3.4" E 102° 35' 57.9"  - ซ่อมสร้างผิวจราจรให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง ตามมาตรฐานงานชา่ง การใชร้ถใชถ้นน

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย  -เพื่อความสะดวกในการ - วางท่อ คสล.  Ø 0.60 ม. - 940,000 - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้ถนนที่มคีวาม กองชา่ง
น้้า ซอยไมตรี (ซอยขา้งตู้ทางหลวง) เดินทางของประชาชน  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย ถนนพร้อมท่อระบายน้้า สะดวกในการเดินทางและ

เร่ิมต้น N 15o 48' 40.1"E 102° 36' 37.9"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั 2.00 ม.ยาวประมาณ 80.00 ม.  - การท้างานเป็นไป แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

ส้ินสุด N 15o 48' 40.1"  E 102° 36' 36.8" ภายในชมุชน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง  
บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม  -เพื่อความสะดวกในการ - วางท่อ คสล. Ø  0.60 ม. - - 310,000 -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้ถนนที่มคีวาม กองชา่ง
ท่อระบายน้้า ซอยบ้านพ่อค้าสิง จนัทร์ใส เดินทางของประชาชน  - กอ่สร้างถนน คลส. กวา้งเฉล่ีย ถนนพร้อมท่อระบายน้้า สะดวกในการเดินทางและ

เร่ิมต้น N 15o 48' 55.5"  E 102° 36' 31.4"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั 4.00 ม.ยาวประมาณ 62.00 ม.  - การท้างานเป็นไป แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

ส้ินสุด N 15o 48' 53.8"  E 102° 36' 31.1" ภายในชมุชน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง
บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อมท่อ  -เพื่อแกไ้ขมลภาวะส่ิงแวด - วางท่อ คสล.   Ø  0.40 ม. - 300,000 - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ระบายน้้า ซอยสาธารณะประโยชน์ตรง ล้อมที่เกดิจากน้้าท่วมขงั  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย ถนนพร้อมท่อระบายน้้า ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ขา้มร้านเมอืงพลการกระจก (ชมุชนตลาดเกา่)  -เพื่อความปลอดภัยในการ  3.00 ม.ยาวประมาณ 64 ม.  - การท้างานเป็นไป ปัญหาน้้าท่วมขงั

เร่ิมต้น N 15o 48' 29.1"  E 102° 35' 45" ใชร้ถใชถ้นน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง  

ส้ินสุด N 15o 48' 31.5" E 102° 35' 45.3" บายน้้าให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม  -เพื่อความสะดวกในการ  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย - 1,500,000 - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้ถนนที่มคีวาม กองชา่ง
ท่อระบายน้้า ซอยเจริญสุข 2 เดินทางของประชาชน 3.50 ม. ยาวประมาณ 320  ม. ถนนพร้อมท่อระบายน้้า สะดวกในการเดินทางและ

เร่ิมต้น N 15o 48' 15.4" E 102° 35' 52.8"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั จ้านวน 1 สาย วางท่อ คสล.  Ø  0.60 ม.  - การท้างานเป็นไป แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

ส้ินสุด N 15o 48' 12" E 102° 35' 48.2" ภายในชมุชน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง  
บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

29 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยพลรัตน์ 4  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจร  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 2,000,000 - - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

เร่ิมต้น    N 15o 48' 11.7" ที่ชา้รุด 3.00-4.00 ม. ยาวประมาณ ถนน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

            E 102o 35' 54.7"  -เพื่อความปลอดภัยในการ 226   ม.จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป

ส้ินสุด     N 15o 48' 5.7" ใชร้ถใชถ้นน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง

            E 102o 35' 52" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง  

30 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม  -เพื่อความสะดวกในการ - วางท่อ คสล. Ø  0.60 ม. - 500,000 - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้ถนนที่มคีวาม กองชา่ง
ท่อระบายน้้า ซอยรามราช 3 เดินทางของประชาชน  - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย2.00 ม. ถนนพร้อมท่อระบายน้้า สะดวกในการเดินทางและ
(ตรงขา้ม เสา D-TAC)  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั ยาวประมาณ 100  ม.จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

เร่ิมต้น N 15o 49' 7.0" E 102° 36' 12.6" ภายในชมุชน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง  

ส้ินสุด N 15o 49' 6.1" E 102°36' 14.6" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ถนนคู่ขนาน  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจร  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย - - 5,400,000 -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความปลอดภัย กองชา่ง
มติรภาพ(ชว่งจากถนนเมอืงพลถงึ ที่ชา้รุด 12.00ม. ยาวประมาณ 750  ม. ถนน ในการสัญจรไปมา
ถนนพานิชยเ์จริญ)  -เพื่อความปลอดภัยในการ  - กอ่สร้างถนน คสล.  - การท้างานเป็นไป

เร่ิมต้น N 15o 48' 44.9" E 102° 36' 25.6" ใชร้ถใชถ้นน ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง ตามมาตรฐานงานชา่ง  

ส้ินสุด N 15o 48'22.3" E 102° 36' 25.3"
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อ  -เพื่อแกไ้ขปัญหาผิวจราจร - วางท่อ คสล. Æ 0.60 ม. - - 2,000,000 -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้ถนนที่มคีวาม กองชา่ง
ระบายน้้าซอยเสริมสวาสด์ิ 2,3,4 ที่ชา้รุด  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย ถนน สะดวกในการเดินทาง

เร่ิมต้น N 15o 48' 42.5" E 102° 36' 2.6"  -เพื่อความปลอดภัยในการ 3.00 ม.ยาวประมาณ 500  ม.  - การท้างานเป็นไป

ส้ินสุด N 15o 48' 41.4" E 102° 36' 11" ใชร้ถใชถ้นน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง  
บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

33 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย  -เพื่อความสะดวกในการ - วางท่อ คสล.  Ø  0.40 ม. - - 250,000 -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้ถนนที่มคีวาม กองชา่ง
น้้า ซอยบ้านนาย อดุลย ์มาศยค์ง เดินทางของประชาชน  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย ถนนพร้อมท่อระบายน้้า สะดวกในการเดินทางและ

เร่ิมต้น N 15o 48' 16.9" E 102° 36' 1.6"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั 2.00 ม.ยาวประมาณ 100  ม.  - การท้างานเป็นไป

ส้ินสุด N 15o 48' 17.8" E 102° 35' 58.6" ภายในชมุชน จา้นวน 1 สาย ตามมาตรฐานงานชา่ง  
34 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้้า  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั - วางท่อ คสล.  Ø  0.80 ม. - 200,000 - -  - จา้นวนความยาวของ น้้าไมท่่วมขงัใน บนถนน กองชา่ง

ถนนบริเวณคุ้มน้อย (ชว่งสุดถนน ภายในชมุชน ยาว 100 เมตร จา้นวน 1 สาย ท่อระบายน้้า และซอย
เจริญสุข ฝ่ังทิศตะวนัตก)  - การท้างานเป็นไป

เร่ิมต้น N 15o 48' 16.6" E 102° 35' 44.3" ตามมาตรฐานงานชา่ง  

ส้ินสุด N 15o 48' 11.1" E 102° 35' 44.1"
35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อม  -เพื่อความสะดวกในการ - วางท่อ คสล.  Ø  0.40 ม. - - 250,000 -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้ถนนที่มคีวาม กองชา่ง

ท่อระบายน้้า ซอยศรีเมอืง 3 เดินทางของประชาชน  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย ถนนพร้อมท่อระบายน้้า สะดวกในการเดินทางและ

เร่ิมต้น    N 15o 49' 23.3"  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั 3.00 ม.ยาวประมาณ 70  ม.  - การท้างานเป็นไป น้้าไมท่่วมขงั

            E 102o 36' 15.6" ภายในชมุชน จา้นวน 1 สาย ตามมาตรฐานงานชา่ง  

ส้ินสุด     N 15o 49' 24.6"

            E 102o 36' 13"
36 โครงการกอ่สร้างทางเดินเท้า  -เพื่อกอ่สร้างทางเดินเท้าภาย กอ่สร้างทางเดินเท้าขนาดไม่ จา้นวนการสร้างทางเดิน ชมุชนภายในเขตเทศบาล กองชา่ง

ภายในชมุชนแออดั ภายในเขตเทศบาล ในชมุชนแออดั เกนิ 2.00 ม. พร้อมท่อระบายน้้า เท้า มทีางเท้าที่มมีาตรฐาน

            N 15o 48' 26.4"  -เพื่อเป็นการจดัระเบียบเมอืง คสล.  Ø  0.60 ม. ภายในชมุชน

            E 102o 36' 2.1" ทางกายภาพ 1. ชมุชนหนองแวง 1,2,3,4 300,000 - - -

2. ชมุชนศรีเมอืง,บขส.มิ่งเมอืง
พลประชานุกลู,พลประชาพัฒนา
พลประชากลางเมอืง
3. ชมุชนทุ่งรวงทอง,เมอืงเกา่
เมอืงพล,เมอืงใหม่,ตลาดเกา่
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

37 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้้า  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั - วางท่อ คสล.  Ø  0.40 ม. - - 250,000 -  - จา้นวนความยาวของ น้้าไมท่่วมขงั กองชา่ง
ซอยเชื่อมระหวา่งซอยรามราช 1 ภายในชมุชน ท่อระบายน้้า
และ ซอย รามราช 2  - การท้างานเป็นไป

เร่ิมต้น N 15o 49' 21.3" E 102° 36' 14.4" ตามมาตรฐานงานชา่ง  

ส้ินสุด N 15o 49' 19.8" E 102° 36' 13.7"
38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ท่อระบาย  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั  - กอ่สร้างถนนกวา้ง คสล. - 500,000 - -  - จา้นวนความยาวของ  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั กองชา่ง

น้้าซอยสาธารณประโยชน์ (ชว่งแยกถนน ภายในชมุชน เฉล่ีย 2.30 ม. ยาวประมาณ 138 ม. ถนนพร้อมท่อระบายน้้า ภายในชมุชน
พานิชยเ์จริญด้านทิศใต้ขา้ง  -เพื่อแกไ้ขมลภาวะส่ิงแวดล้อม จา้นวน 1 สาย  - การท้างานเป็นไป  -เพื่อเกดิความเป็นระเบียบ
หมวดการทางพล)  - พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. ตามมาตรฐานงานชา่ง เรียบร้อยของท้องถิ่น

เร่ิมต้น N 15o 48' 43.8" E 102° 36' 33.5"  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ

ส้ินสุด N 15o 48' 39.9"  E 102° 36' 32.6" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง
39 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล.พร้อมท่อ  -เพื่อความสะดวกในการ  - กอ่สร้างถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย 120,000 - - -  - จา้นวนความยาวของ ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

ระบายน้้า ซอยสาธารณะประโยชน์ เดินทางของประชาชน 2.00 ม.  ยาวประมาณ  42 ม. ถนนพร้อมท่อระบายน้้า สบายในการสัญจรไปมา
(ชว่งแยกจากซอยชลธ ี4 ขา้งบ้าน  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม.  - การท้างานเป็นไป และแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั
นางสายฝน) ภายในชมุชน  - กอ่สร้างถนน คสล. และท่อระ ตามมาตรฐานงานชา่ง  

เร่ิมต้น    N 15o 49' 7.1" บายน้้า ให้ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง

            E 102o 36' 12.2"

ส้ินสุด     N 15o 49' 11.3"

            E 102o 36' 5.0"
40 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง เพื่อให้มแีสงสวา่งเพียงพอ ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่งภายในสวน 5,000,000     -  -  -  - จา้นวนเสาไฟฟ้าที่ได้รับการ  - ลดอบุัติเหตุและอาชญา- กองชา่ง

สวนสาธารณะสระแก สาธารณะสระแก จา้นวน 20 ต้น ปรับปรุง กรรมในเวลากลางคืน
41 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง เพื่อให้มแีสงสวา่งเพียงพอ ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่งภายในสวน 5,000,000     -  -  -  - จา้นวนเสาไฟฟ้าที่ได้รับการ  - ลดอบุัติเหตุและอาชญา- กองชา่ง

สวนเฉลิมพระเกยีรติฯ เฉลิมพระเกยีรติฯ จา้นวน 20 ต้น ปรับปรุง กรรมในเวลากลางคืน
43 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่งโคมไฟ  - เพื่อให้ประชาชน ผู้สัญจรไปมา  - ต้ิดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายใน  - 9,000,000      -  -  - จา้นวนโคมไฟประหยดั  - เพื่อให้ประชาชน ผู้สัญจร กองชา่ง

เดิมเป็นโคมไฟประหยดัพลังงานชนิด มคีวามปลอดภัยในชวีติและ เทศบาลเมอืงเมอืงพลโดยใชโ้คมไฟ พลังงานชนิด LED ร้อยละ ไปมามคีวามปลอดภัยในชวีติ
หลอด LED ภายในเขตเทศบาลเมอืง ทรัพยสิ์น ประหยดัพลังงานชนิด LED เป็น ของการประหยดัพลังงาน และทรัพยสิ์น
เมอืงพล  - ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย จา้นวนประมาณ 1,000 ชดุ  - ส่งเสริมและสนับสนุน

การลดใชพ้ลังงาน  - เทศบาลสามารถประหยดัพลังงาน นโยบายการลดใชพ้ลังงาน
ไฟฟ้าได้ไมน่้อยกวา่ 50%
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

44 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง เพื่อให้มแีสงสวา่งเพียงพอ ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่งภายในสวน 5,000,000     -  -  -  - จา้นวนเสาไฟฟ้าที่ได้รับการ  - ลดอบุัติเหตุและอาชญา- กองชา่ง
สวนสาธารณะศาลเจา้พ่อผาแดง สาธารณะศาลเจา้พ่อผาแดง จา้นวน ปรับปรุง กรรมในเวลากลางคืน

20 ต้น
45 โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้มแีสงสวา่งเพียงพอต่อ 1. ถนนเมอืงพล (และทางสาธารณ 200,000      200,000       200,000     200,000    - จา้นวนถนนที่มกีารปรับ  - ลดอบุัติเหตุในการสัญจรใน กองชา่ง

ถนนสายต่างๆ ประชาขน ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน) ปรุง เวลาค้่าคืน
2. ถนนรามราช (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
3. ถนนพลรัตน์ (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
4. ถนนกสิกรรม (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
5. ถนนเพลินจติต์ (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
6. ถนนเจริญสุข (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
7. ถนนเสริมสวาสด์ิ (และทาง
สาธารณประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
8. ถนนศุภสิทธิ์อทุิศ (และทาง
สาธารณประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
9. ถนนหน้าเมอืง (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
10. ถนนพานิชยเ์จริญ (และทาง
สาธารณประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
11. ถนนชลธ ี(และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
12. ถนนสามคัคี (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
13. ถนนพลีสิทธิ์ (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
14. ถนนไมตรี (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

46 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้้าภาย  - เพื่อให้มแีหล่งน้้าส้ารองส้าหรับ  - ด้าเนินการขดุลอก สระน้้า 2,000,000     -  -  -  - จา้นวนแหล่งน้้าที่ได้ท้าการ มแีหล่งกกัเกบ็น้้าส้ารองเพิ่ม กองชา่ง
ในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงพล อปุโภคในชว่งฤดูแล้ง สาธารณะภายในเขตเทศบาล ปรับปรุงและขดุลอก มากขึ้นและสะอาด ไวใ้ชใ้น

ชว่งภัยแล้ง

47 โครงการส้ารวจจดัเกบ็ขอ้มลูการใช้ เพื่อส้ารวจจดัเกบ็ขอ้มลูการใช้  - จดัหาอปุกรณ์และเคร่ืองบันทึก 10,000         -  -  -  - จา้นวนอปุกรณ์และเคร่ือง  - มวีสัดุอปุกรณ์ในการจด กองชา่ง
ประโยชน์ที่ดินภายในเขตเทศบาล ประโยชน์ที่ดินภายในเขต ขอ้มลู จา้นวน 2 ชดุ บันทึกขอ้มลู ร้อยละของ บันทึกขอ้มลู

เทศบาล  - บันทึกขอ้มลูของการใชป้ระโยชน์ ขอ้มลูที่บันทึกในฐานขอ้มลู  - มฐีานขอ้มลูของการใช้
ที่ดินในแต่ละประเภทภายในชมุชน ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประ-
ลงฐานขอ้มลูไมน่้อยกวา่ 60% เภทภายในชมุชน

48 โครงการส้ารวจแนวเขตถนนผังเมอืงรวม  - เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูแนวเขตถนน  - ส้ารวจขอ้มลุของแนวเขตถนนผัง 10,000         -  -  -  - จา้นวนหลักหมดุและป้าย  - มฐีานขอ้มลูของแนวเขต กองชา่ง
ผังเมอืงรวมในเขตเทศบาล เมอืงรวม ประชาสัมพันธแ์นวเขตถนน ถนนผังเมอืงรวม
 - เพื่อปักหมดุแนวเขต ติดต้ังป้าย  - ติดต้ังหลักหมดุและป้ายประชา ผังเมอืงรวม  - มหีลักหมดุและป้ายประชา
ประชาสัมพันธแ์นวเขตถนนผัง สัมพันธแ์นวเขตถนนผังเมอืงรวม สัมพันธแ์นวเขตถนนผังเมอืง
เมอืงรวม ปีละ 1 สาย รวมให้ประชาชนได้รับทราบ

ขอ้มลู
49 โครงการปรับปรุงห้องท้างาน กองชา่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  - จดัท้าตู้เกบ็เอกสารแบบติดตาย  - 530,000        -  -  - จา้นวนตู้เกบ็เอกสารแบบ เกดิความเป็นระเบียบเรียบ กองชา่ง

รอบห้องท้างานกองชา่งง เฟอร์นิเจอร์ ร้อย
 - จดัฉากกั้นห้องคร่ึงกระจกขดัลาย  - จา้นวนฉากกั้น
จา้นวน 1 ชดุ

50 โครงการปรับปรุงโรงรถฝ่ายการโยธา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  - จดัท้าห้องเกบ็วสัดุขนาดใหญ่และ  - 240,000        -  - จา้นวนห้องเกบ็วสัดุ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย กองชา่ง
กองชา่ง และป้องกนัการสูญหายของวสัดุ เป็นห้องวสัดุรวมที่ใชก้นัทุกงานภาย ในการเกบ็รักษาเคร่ืองมอื

อปุกรณ์ ในฝ่ายการโยธา กองชา่ง เคร่ืองใชใ้นการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายการโยธา 

51 โครงการปรับปรุงและซ่อม เพื่อให้มเีคร่ืองมอืปฏิบัติงานที่มี ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 900,000 900,000 - จา้นวนรถบรรทุกขยะ การเกบ็ขนขยะมลูฝอยไป กองสาธารณสุข
แซมรถยนต์บรรทุกขยะ ประสิทธภิาพและเพียงพอกบัปริมาณขยะมลูฝอย จา้นวน 4 คัน มลูฝอยที่ได้รับการ กา้จดัมปีระสิทธภิาพและ และส่ิงแวดล้อม
มลูฝอย ขยะที่เกดิขึ้นในแต่ละวนั ปีละ 2 คัน ปรับปรุงซ่อมแซม ความปลอดภัย

52 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออา้นวยความสะดวกใน  - กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.กวา้ง 20 ม. - 1,450,000 - -  - จา้นวนความยาวของถนน -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

(ชว่งต่อเนื่องจากทางเขา้บึงละเลิงหวาย) การเดินทางของประชาชน ความยาวประมาณ 80 ม. และกวา้ง  - การท้างานเป็นไปตาม จากการสัญจรไปมาในการ

เพื่อเขา้มาใชส้ถานที่บึงละเลิง 4 ม. ยาวประมาณ 50 ม. จา้นวน มาตรฐานงานชา่ง ใชเ้ส้นทาง

หวาย 1 สาย ตามแบบแปลรของเทศบาล
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แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

53 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อให้ระบบการสูบน้้าใต้ดิน 1.จดัซ้ือและติดต้ังเคร่ืองปั๊มน้้า 40,000 1.จา้นวนเคร่ืองปั๊มน้้า 1.การสูบน้้าใต้ดินเพื่อใช้ กองสาธารณสุข
การสูบน้้าเพื่อการพัฒนา มาใชใ้นการพัฒนาส่ิงแวดล้อม หอยโขง่อตัโนมติั ขนาดไมน่้อยกวา่ หอยโขง่อตัโนมติัที่ได้ ในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ 2 แรงมา้ จา้นวน 2 ตัว รับการจดัซ้ือและติดต้ัง เชน่ การล้างถนนล้างตลาด

2.จา้นวนคร้ังของการ  และอื่นๆ เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง
ได้รับแจง้การชา้รุด 2.การพัฒนาความสะอาด
ของปั๊มน้้า ของบ้านเมอืงเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธภิาพ
53 32,820,000 45,490,000 23,610,000 200,000
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แบบ ผ.01

2.5 แผนงานการพาณชิย์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2,562 2,563 2,564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงหลังคา เพือ่ใหห้ลังคาโครงพลาซ่าอาคาร ปรับปรุงหลังคาโครงพลาซ่าอาคาร 200,000  -  -  - จ านวนพืน้ทีป่รับปรุง หลังคาโครงพลาซ่าอาคาร กองคลัง
โครงพลาซ่าอาคารตลาลสด ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 1,2 ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 1,2 (2560=200,000) ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร
เทศบาล 1 อาคาร 1,2 บริเวณขา้งร้านทองแสงทองมี บริเวณขา้งร้านทองแสงทอง คิด (2559=200,000) 1,2 บริเวณขา้งร้านทองแสง
บริเวณขา้งร้านทองแสงทอง สภาพแขง็แรงทนทานสามารถ เปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 300 ตร.ม. ทองมีสภาพแขง็แรงทนทาน

กนัแดดกนัฝนระบายน้ าได้ดี สามารถกนัแดดกนัฝนระบาย
น้ าได้ดี

2 โครงการติดต้ังแผงกนัสาดเกล็ด เพือ่กนัแดดกนัฝนใหแ้กพ่อ่ค้า ติดต้ังแผงกนัสาดเกล็ดช่องลมโปร่ง 200,000  -  -  - ร้อยละจ านวนพืน้ที่ อาคารตลาดสดเทศบาล กองคลัง
ช่องลมโปร่งแสง บริเวณ อาคาร แม่ค้าและประชาชนที่มาให้ แสง อาคารตลาดสดเทศบาล 1 (2560=200,000) ที่ได้ปรับปรุง เทศบาล 1 อาคาร 1,2 
ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 1,2 บริการอาคารตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 1,2 ทั้ง 2 ฝ่ัง คิดเปน็ (2559=300,000) สามารถกนัแดดกนัฝนได้

อาคาร 1,2 พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 60 ตร.ม.

3 โครงการติดต้ังรางระบายน้ าฝน เพือ่ปอ้งกนัน้ าฝนตกกระเซ็นลง ติดต้ังรางระบายน้ าฝนอาคาร 150,000  -  -  - ความยาวรางระบาย สามารถกนัน้ าฝนกระเซ็น กองคลัง
อาคารตลาดสดเทศบาล 1 ใส่พอ่ค้าแม่ค้าประชาชน ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 3 ทั้ง (2560=150,000) น้ าฝนที่ติดต้ัง ลงใส่พอ่ค้าแม่ค้าและ
อาคาร 3 ที่มาใช้บริการ 2 ฝ่ังความยาวไม่น้อยกวา่ 52 เมตร (2559=150,000) ประชาชน ผู้มาใช้บริการ

4 โครงการเปล่ียนระบบไฟฟา้ -เพือ่ใหต้ลาดสดเทศบาล 1  มีระบบ - เปล่ียนระบบไฟฟา้ในตลาดสด 900,000  -  -  - จ านวนตู้ควบคุมและ ตลาดสดเทศบาล 1 ที่แสงสวา่ง กองคลัง
ในตลาดสดเทศบาล 1 เปน็ระบบ ไฟฟา้ที่มีประสิทธภิาพ ใหแ้สงสวา่งที่ เทศบาล 1 ใหเ้ปน็ระบบประหยดั (2560 = 900,000) หลอดไฟฟา้ ที่ เพยีงพอแกผู้่ค้าขาย และผู้มา
ประหยดัพลังงาน เพยีงพอต่อผู้มาค้าขายและจบัจา่ยใช้สอย พลังงาน โดยเปล่ียนตู้ควบคุม (2559 = 900,000) จบัจา่ยใช้สอย และเทศบาล
ตลาดสดเทศบาล 1 ในตลาด และประหยดังบประมาณ ระบบปดิ-เปดิ จ านวน 10ตู้ และ ประหยดังบประมาณในการจา่ย

ในการจา่ยค่าไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ชนิดหลอด LED ค่าไฟประโยชน์อืน่ๆ
จ านวน 450 หลอด (ตามแบบแปลนที่
ทม.พล ก าหนด)

งบประมาณและทีผ่่านมา

  2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่
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แบบ ผ.01

2.5 แผนงานการพาณชิย์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2,562 2,563 2,564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

  2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัในชีวติ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) บริเวณ 320,000  -  -  - จ านวนกล้องวงจรปดิ ตลาดสดเทศบาลมีความ กองคลัง
(CCTV) และทรัพยสิ์น ตลาดเทศบาล อาคาร 1,2,3,4,5 (2560=320,000) ที่ติดต้ัง ปลอดภยัมากยิง่ขึน้
ตลาดสดเทศบาล 1 จ านวน 30 ตัว พร้อมอปุกรณ์ (2559=320,000)

บนัทึกขอ้มูล(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์
วงจรปดิ (CCTV) ของกระทรวง ICT)

6 โครงการยา้ยหม้อแปลงไฟฟา้ เพือ่ใหห้ม้อแปลงไฟฟา้อยูใ่นต าแหน่ง ยา้ยหม้อแปลงไฟฟา้บริเวณตลาด 300,000  -  -  - จ านวนจดุที่ยา้ย หม้อแปลงไฟฟา้อยูใ่นจดุที่ กองคลัง
ที่เหมาะสมตามมาตรฐานความ สดเทศบาลอาคาร 1,2,3 ไปไวใ้น หม้อแปลงไฟฟา้ เหมาะสม เกดิความปลอดภยั
ปลอดภยัของการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ต าแหน่งที่เหมาะสมและมีความ ต่อชีวติและทรัพยสิ์นของ

ปลอดภยัตามมาตรฐานการไฟฟา้ ประชาชน

7 โครงการจดัท าปา้ยช่องจอด เพือ่จดัท าปา้ยช่องจอดรถ  - จดัท าปา้ยช่องทางรถ  - 50,000  -  - จ านวนปา้ย เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ สถานีขนส่งฯ
รถประจ าทางในสถานีขนส่งฯ โดยสารประจ าทาง ขนาด 80x80x15 ที่จดัท า ในการปฏบิติังาน ส านักปลัด

เซนติเมตร จ านวน 12 ปา้ย ของเจา้หน้าที่

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุงหอ้งเกบ็พสัดุ ปรับปรุงและซ่อมแซม 200,000  -  -  - จ านวนหอ้ง เกดิความเปน็ระเบยีบ สถานีขนส่งฯ
หอ้งเกบ็พสัดุส านักงานสถานี หอ้งเกบ็พสัดุทั้งในหอ้ง ที่ปรับปรุง เรียบร้อยและเปน็การ ส านักปลัด
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมือง ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร รักษาทรัพยสิ์นของ
เมืองพล ทางราชการ

9 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุงหอ้งน้ าและ ปรับปรุงและซ่อมแซม 200,000  -  -  - จ านวนหอ้ง หอ้งน้ าและพืน้อาคาร สถานีขนส่งฯ
หอ้งน้ าและพืน้ที่สถานีขนส่งผู้ พืน้อาคารชั้น  2 หอ้งน้ าชั้นบน 2 หอ้ง ที่ปรับปรุง ได้รับการปรับปรุง ส านักปลัด
โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล และพืน้อาคารชั้น 2

ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
10 โครงการปรับปรุงหอ้งท างาน เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ กัน้หอ้งปฏบิติังานของ 100,000  -  -  - จ านวนหอ้ง หอ้งท างานเปน็สัด สถานีขนส่งฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล ร้อย เจา้หน้าที่เกบ็ค่าบริการ ที่ปรับปรุง ส่วนและเปน็ระเบยีบ ส านักปลัด
เมืองเมืองพล ใหเ้ปน็สัดส่วนเกดิความ

ปลอดภยั จ านวน 1 หอ้ง
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แบบ ผ.01

2.5 แผนงานการพาณชิย์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2,562 2,563 2,564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

  2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่

11 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าผู้พกิาร  - เพือ่มีหอ้งน้ าไวบ้ริการ  -กอ่สร้างหอ้งน้ าส าหรับ 70,000  -  -  - จ านวนหอ้ง  - ได้หอ้งน้ าผู้พกิาร/ สถานีขนส่งฯ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร/ผู้สูงอายทุี่เขา้มา ผู้พกิารและผู้สูงอายใุน น้ าผู้พกิาร/ ผู้สูงอายไุวบ้ริการ ส านักปลัด
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ใช้บริการสถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้สูงอายทุี่ ผู้พกิาร/ผู้สูงอายุ

ผู้โดยสาร ได้กอ่สร้าง เกดิความสะดวกต่อ

ผู้มาใช้บริการ
12 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร เพือ่ปรับปรุงอาคารสถานี ปรับปรุงทาสีอาคาร 100,000  -  -  - จ านวนอาคาร  -อาคารสถานีได้ สถานีขนส่งฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ได้รับการ รับการปรับปรุงเกดิ ส านักปลัด
จ านวน 1 แหง่ ปรับปรุง ความสวยงาม

ทาสี
13 โครงการจดัหาปา้ยประชา เพือ่มีปา้ยประชาสัมพนัธ์ จดัซ้ือปา้ยประชาสัม 50,000  -  -  - จ านวนปา้ย ประชาชนได้รับทราบ สถานีขนส่งฯ

สัมพนัธ ์LED แบบจอ LED ใหข้า่วสาร พนัธจ์อ LED จ านวน ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลขา่วสารอยา่ง ส านักปลัด
กบัประชาชนอยา่งรวด 1 ปา้ย ขนาด จอ LED ทั่วถงึรวดเร็ว
เร็วและทั่วถงึ 60x200 ซม. จ านวน จ านวน 1

1 ปา้ย ปา้ย

13 2,790,000 50,000 0 0
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3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการประชาสัมพันธ์  - เพือ่ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จกัแหล่งท่องเที่ยว จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนช่องทาง  - บุคคลทั่วไปได้รู้จกัแหล่ง กองวชิาการ

แหล่งท่องเที่ยว อ าเภอพล ในอ าเภอพล จ านวน 5 ช่องทาง ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยวในอ าเภอพล และแผนงาน
 - เพือ่ให้อ าเภอพลเป็นแหล่งส าหรับซ้ือของ  - ส่ือแผ่นพับประชาสัมพันธ์  - อ าเภอพลเป็นแหล่ง
ฝากส าหรับผู้สัญจรผ่าน  - ส่ือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ส าหรับซ้ือของฝาก
 - เพือ่ให้บุคคลทั่วไปรู้จกัเส้นทางภายใน  - ประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์ ส าหรับผู้สัญจรผ่าน
อ าเภอพล  - วดีีโอแนะน าแหล่งท่องเที่ยว  - บุคคลทั่วไปได้รู้จกัเส้น

 - ประชาสัมพันธท์างเฟสบุค๊ ทางภายในอ าเภอพล
ในการให้บริการแก่คนพิการ

2 โครงการจา้งเหมาบุคคล เพือ่ให้การปฏิบัติงานในกองกองวชิา จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติ 612,000 612,000 612,000 612,000  -จ านวนบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานในกองวชิาการฯ กองวชิาการฯ
ภายนอกปฏิบัติงานใน การและแผนงานประสิทธภิาพเป็น งานในกองวชิาการและแผนงาน (2559=738,000) ที่ได้รับการจดัจา้ง มีประสิทธภิาพเป็นไปด้วย
กองวชิาการและแผนงาน ไปด้วยความเรียบร้อย จ านวน 6 คน (2558=300,000) ความเรียบร้อย

(2557=216,000)

3 โครงการจา้งเหมาบุคคลภาย เพือ่ใหก้องคลังสะอาด มีความเปน็ระเบยีบ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ 108,000 108,000 108,000 108,000 จ านวนบุคคลภายนอกกองคลังสะอาด เป็นระเบียบ กองคลัง
นอกท าความสะอาดและปฏิบัติ เรียบร้อย รวมทั้งอ านวยความสะดวกใหผู้้มา ท าความสะอาดและปฏิบัติงานภายใน (2559 = 108,00) ที่ได้รับการจา้ง เรียบร้อยเกิดบรรยากาศที่ดี
งานภายในกองคลัง ติดต่อราชการและเกิดบรรยากาศที่ดีใน กองคลัง จ านวน 1 คน (2558 = 108,00) ในการท างาน ผู้มาติดต่อราชการ

การท างาน (2557 = 108,00) ได้รับการบริการที่ดี 

4 โครงการจา้งเหมาคนงานรักษา อาคารเทศบาลสะอาด เป็นระเบียบ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ท า 324,000 324,000 324,000 324,000  -จ านวนบุคคลภายนอกอาคารเทศบาลสะอาด เป็น ส านักปลัดฯ
ความสะอาดอาคารส านักงาน เรียบร้อย เกิดบรรยากาศที่ดีในการ ความสะอาดอาคารส านักงาน (2559 : 432,000) ที่ได้รับการจดัจา้ง ระเบียบ เรียบร้อยเกิด
เทศบาลและปฏิบัติงานภายใน ท างาน เทศบาลและปฏิบัติงานภายใน (2558 : 324,000) บรรยากาศที่ดีในการท างาน
ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 3 คน (2557 : 540,000)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลเมืองเมืองพล
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาอาชีพชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพือ่ใหก้ารจัดเก็บภาษต่ีางๆ ได้ครบ จ้างเหมาบคุคลภายนอกส ารวจ 300,000 300,000 300,000 300,000 -จ านวนบคุคล สามารถจัดเก็บภาษี กองคลัง
และทะเบยีนทรัพย์สิน ถ้วนมีประสิทธภิาพ และแผนที่ภาษี, ภาคสนาม ตรวจสอบ ปรับปรุง (2560 = 2,312,500) ภายนอกที่ได้รับ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ทะเบยีนทรัพย์สิน ครอบคุมพืน้ที่ แผนที่ภาษ ีและทะเบยีนทรัพย์สิน (2559 = 650,000) การจ้าง และมีข้อมุลแผนที่ภาษี
ทั้งหมด ที่มีการเปล่ียนแปลงในพืน้ที่ (2558 = 150,000) -จ านวนส่ิงของ เปน็ปจัจุบนั

ภายในเขตเทศบาล จ านวน 2 คน ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง
- ค่าใช้จ่ายวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ค่าถ่ายเอกสารการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน 84,000 บาท

5 1,394,000 1,394,000 1,394,000 1,394,000
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 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจา้งเหมาบคุคลภายนอก เพือ่ใหอ้าคารที่ท าการมีความสะอาด  - จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ท า 216,000 216,000 216,000 216,000  -จ านวนบคุคลภายนอก  - อาคารงานปอ้งกนัฯสะอาด ส านักปลัดฯ

ท าความสะอาดอาคารปอ้งกนั เปน็ระเบยีบเรียบร้อยเกดิความสะดวก ความสะอาดอาคารส านักงาน ที่ได้รับการจดัจา้ง เป็นระเบียบ เรียบร้อยเกิด

และบรรเทาสาธารณภยั สบายในการมาติดต่อราชการของ อาคารงานปอ้งกนัและบรรเทา บรรยากาศที่ดีในการท างาน
ประชาชน สาธารณภยั จ านวน 2 คน

1 216,000 216,000 216,000

3. ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจา้งเหมาบุคคล 1.เพื่อท าหน้าที่จดัพิมพ์เอกสาร รับส่ง -จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ 432,000 432,000 432,000 432,000 จ านวนบุคคลภายนอก  -การติดต่อประสานงานเป็น กองการศึกษา

ภายนอกชว่ยปฏิบัติงาน หนังสือภายใน และภายนอก งานในกองการศึกษา จ านวน 4 คน (2559=432,000) ที่ได้รับการจา้ง ไปอยา่งรวดเร็ว

งานภายในกองการศึกษา 2.เพื่อท าหน้าที่ ส่งเสริมการศึกษา คนละ 9,000 บาท (2558=432,000)  -การบริหารเวลาในการ

ศาสนา และวฒันธรรม บริหารงานเป็นไปตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด

2 โครงการจา้งเหมายามรักษา 1.เพื่อท าหน้าที่ดูแลรักษา 1.จา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความ 1,458,000 1,458,000 810,000 810,000 จ านวนคนที่จา้งแรงงาน -ทรัพยสิ์นภายในโรงเรียน กองการศึกษา

ความปลอดภัย และรักษา ความปลอดภัยในโรงเรียนทั้ง 3 ปลอดภัยจ านวน 8 คน และศพด. (2559=720,000) ไมเ่กดิการสูญหาย

ความสะอาดประจ าโรงเรียน แห่งและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  1 คน 7,500 บาท/คน (2558=648,000)  -โรงเรียนมคีวามสะอาดเป็น

ในสังกดัเทศบาลและศูนย์ 2.เพือ่รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 2.จา้งเหมาจนท.รักษาความสะอาด (2557=648,000) ระเบียบเรียบร้อย

พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 โรงเรียนและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 คน 9,000 บาท/คน

2 1,890,000          1,890,000  1,242,000  1,242,000   

งบประมาณและที่ผ่านมา

3.3 แผนงานการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน
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3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการพัฒนาและยกระดับ เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานบริการ 1. จดัอบรมผู้ประกอบการสถาน 60,000                60,000          60,000             60,000              1.จ านวนคร้ังและ ประชาชนได้รับบริการจาก กองสาธารณสุข

มาตรฐานด้านสุขาภิบาล แต่งผมเสริมสวยมคีวามรู้ความ บริการแต่งผมเสริมสวยในเขต จ านวนกลุ่มเป้าหมาย สถานบริการแต่งผม และส่ิงแวดล้อม

สถานบริการแต่งผมเสริมสวย เขา้ใจด้านการสุขาภิบาลสถาน เทศบาลเมอืงเมอืงพล จ านวน ในการอบรมผู้ประกอบ เสริมสวยที่ได้มาตรฐาน

บริการแต่งผมเสริมสวยและ 60 ร้าน การ

สามารถยกระดับมาตรฐาน 2. จดัท าป้ายรับรองมาตรฐาน 2.จ านวนสถานบริการ

สถานบริการแต่งผมเสริมสวย สถานบริการแต่งผมเสริมสวย แต่งผมเสริมสวยที่ได้รับ

ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ 3. จดัท าส่ือประชาสัมพันธเ์พื่อ ป้ายรับรองมาตรฐาน

กรมอนามยั ให้ประชาชนเลือกใชบ้ริการในสถาน 3.จ านวนและประเภท

บริการแต่งผมเสริมสวยที่ได้ ของส่ือประชาสัมพันธ์

มาตรฐาน

2 โครงการพัฒนาร้านจ าหน่าย -เพื่อให้ผู้ประกอบการหม่ ามคีวามรู้ 1.จดัการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ 50,000                50,000          50,000             50,000              1.จ านวนคร้ังและ ประชาชนได้บริโภคหม่ าที่ กองสาธารณสุข

หม่ าสู่มาตรฐานอาหาร ความเขา้ใจเร่ืองการสุขาภิบาล ผู้ประกอบการหม่ าในเร่ืองสุขาภิบาล จ านวนกลุ่มเป้าหมาย สะอาดปลอดภัยจากร้าน และส่ิงแวดล้อม

ปลอดภัย อาหารและสามารถพัฒนาปรับปรุง และการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ที่เขา้รับการอบรม จ าหน่ายหม่ าที่ได้มาตรฐาน

จ าหน่ายหม่ าให้ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตอาหารที่ดี 1 คร้ัง 2.จ านวนชมรมและ

2. จดัต้ังชมรมกลุ่มผู้ประกอบการ สมาชกิชมรมผู้ประกอบ

หม่ าเทศบาลเมอืงเมอืงพล การหม่ า

3. จดัท าส่ือประชาสัมพันธร้์านหม่ า 3.จ านวนและประเภท

ที่ได้มาตรฐาน

ส่ือประชาสัมพันธ์

3 โครงการจา้งเหมายาม -เพื่อให้รักษาความปลอดภัย -จา้งเหมายามรักษาความปลอดภัย 360,000 360,000 360,000 360,000  - จ านวนบุคคลภายนอก ทรัพยสิ์นของทางราชการ กองสาธารณสุข

รักษาความปลอดภัย และรักษาทรัพยสิ์น  ณ  สถาน ประจ าสถานที่ก าจดัขยะมลูฝอย (2559:360,000) ที่ได้รับการจดัจา้ง ไมเ่กดิการสูญเสียหรือ และส่ิงแวดล้อม

ประจ าสถานที่ก าจดัขยะ ที่ก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิง และส่ิงปฏิกลูจ านวน 4 คน (2558:360,000) สูญหายและมคีวาม

มลูฝอยและส่ิงปฏิกลู ปฏิกลู ของเทศบาลเมอืงเมอืงพล (2557:432,000) ปลอดภัยมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน
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3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการจา้งเหมาบุคคล -เพื่อลดปริมาณขยะมลูฝอยกอ่น คัดแยกขยะถงุพลาสติกอยา่งน้อย 216,000 216,000 216,000 216,000  - จ านวนบุคคลภายนอก สถานที่ก าจดัขยะมลูฝอย กองสาธารณสุข

ภายนอกคัดแยกขยะประจ า น าไปก าจดัขยะ ให้ได้วนัละ 100 กโิลกรัม  (2559:216,000) ที่ได้รับการจดัจา้ง ใชง้านได้เป็นระยะเวลา และส่ิงแวดล้อม

สถานที่ก าจดัขยะ จ านวน  2  คน (2558:216,000) นานขึ้นกวา่เดิม

(2557:216,000)

5 โครงการจา้งเหมาบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานในกอง จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000  - จ านวนบุคคลภายนอก การปฏิบัติงานของกอง กองสาธารณสุข

ภายนอกชว่ยปฏิบัติงาน สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมี งานในกองสาธารณสุขและส่ิง (2556:1,512,000) ที่ได้รับการจดัจา้ง สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ในกองสาธารณสุขและ ประสิทธภิาพเป็นไปด้วยความ แวดล้อม จ านวน 14 คน (2559:1,404,000) มปีระสิทธภิาพ เป็นไปด้วย

ส่ิงแวดล้อม เรียบร้อย (2558:1,188,000) ความเรียบร้อย

6 จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานฝังกลบขยะ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ 216,000 216,000 216,000 216,000  - จ านวนบุคคลภายนอก การฝังกลบขยะมลูฝอย กองสาธารณสุข

ปฏิบัติงานฝังกลบขยะมลู มลูฝอยในสถานที่ก าจดัขยะมลูฝอย งานในสถานที่ก าจดัขยะมลูฝอยของ (2559:216,000) ที่ได้รับการจดัจา้ง ด าเนินไปตามแผนการ และส่ิงแวดล้อม

ฝอยของเทศบาลเมอืงเมอืงพล ในสถานที่ก าจดัขยะมลูฝอยของ เทศบาลเมอืงเมอืงพลจ านวน 2 คน ปฏิบัติงาน ท าให้ไมม่ขียะที่

เทศบาลเมอืงเมอืงพลเป็นไปอยา่งมี จะก าจดัเหลือตกค้าง

ประสิทธภิาพ

6 2,306,000 2,306,000 2,306,000 2,306,000
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         3.5.แผนงานเคะหและชุมชน

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวน  - เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของ 1. ด าเนินการปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์ 1,000,000         -  -  -  - จ านวนต้นไม้ ประชาชนมสีถานที่พักผ่อน กองชา่ง

สาธารณะบึงละเลิงหวายให้เป็นแหล่ง ประชาชน ปลูกต้นไม ้จดัสวน พื้นที่ ประมาณ  - จ านวนเคร่ืองออกก าลังกาย หยอ่นใจ และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว  - เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ออก 10 ไร่  - จ านวนดวงโคมแสงสวา่ง ท่องเที่ยว และออกก าลังกาย

ก าลังกาย สุขภาพแขง็แรง 2. ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลาง 1,000,000        

 - เพื่อให้สวนสาธารณะมรีะบบ แจง้ จ านวน 18 รายการ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง เกดิความปลอด 3. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งเสาสูง 4.00 500,000          

ภัยในการใชบ้ริการ เมตร พร้อมดวงโคม จ านวน 20 ชดุ

 - เพื่อให้สวนสาธารณะบึงละเลิง

หวาย มกีารเชื่อมโยงพื้นที่ทาง

เดินวิ่งออกก าลังกายตลอดแนว

ริมฝ่ังด้านทิศเหนือ

2 โครงการจา้งเหมาด าเนินการปรับปรุง เพื่อให้ ถนน ซอย และเส้นทาง จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อด าเนิน 1,080,000        1,080,000    1,080,000    1,080,000   จ านวนบุคคลภายนอกที่ได้ ถนน ซอย และทางเท้า ภาย กองชา่ง

ซ่อมแซม ดูแล ถนน ซอย และทางเท้าเท้าสัญจรไปมาภายในเขต การดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน รับการจดัจา้ง ในเขตเทศบาลมสีภาพดี

ภายในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงพล เทศบาลได้รับการดูแล ซ่อมแซม ซอย และทางเท้า ที่เกดิความช ารุด สามารถใชง้านได้อยา่งสะดวก

ปรับปรุง ให้สามารถใชง้านได้ เสียหาย ภายในเขตเทศบาลเมอืง ปลอดภัย

อยา่งมปีระสิทธภิาพ เมอืงพล จ านวน 10 คนๆ ละ

9,000 บาท

3 โครงการจา้งเหมาด าเนินการปรับปรุง เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อด าเนิน 324,000          324,000       324,000       324,000      จ านวนบุคคลภายนอกที่ได้ ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน กองชา่ง

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอยรับการดูแล ซ่อมแซมไฟฟ้า มแีสง การดูแล ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รับการจดัจา้ง ซอย และทางเท้า มแีสงสวา่ง

ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล สวา่งเพียงพอ ที่ช ารุดเสียหาย ภายในเขตเทศบาล เพียงพอ ประชาชนได้รับ

จ านวน 3 คนๆ ละ 9,000 บาท ความปลอดภัย

4 โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกชว่ย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกองชา่ง จา้งเหมาบัคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ 324,000          324,000       324,000       324,000      จ านวนบุคคลภายนอกที่ได้ การปฏิบัติงานของกองชา่ง กองชา่ง

ปฏิบัติงานในกองชา่ง มปีระสิทธภิาพ เป็นไปด้วยความ งานในกองชา่ง จ านวน 3 คน รับการจดัจา้ง มปีระสิทธภิาพ เป็นไปด้วย

เรียบร้อย คนละ 9,000 บาท ความเรียบร้อย ไมเ่กดิความ

เสียหายจากปัญหาขาดแคลน

บุคลากร

4 4,228,000       1,728,000    1,728,000   1,728,000   

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตวัชี้วดั
(KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561
(บาท)

2562
(บาท)
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3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
              3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ -เพือ่เพิม่พนูรายได้ใหแ้กป่ระชาชนใน -จดัอบรมอาชีพใหแ้กส่มาชิก 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวนผู้เขา้รับ -ประชาชนมีทักษะในการ กองสวสัดิการ
แกส่มาชิกในชุมชน ชุมชน ในชุมชนเทศบาลเมืองเมือง (2560=60,000) การฝึกอบรม ประกอบอาชีพและท าใหม้ี สังคม
เทศบาลเมืองเมืองพล -เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนมีอาชีพ พลปลีะ 1 คร้ัง พร้อมทัศน (2559=60,000)  - ร้อยละของผู้เขา้ รายได้เพิม่ขึน้
และทัศนศึกษาดูงาน -เพือ่ส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่มอาชีพ ศึกษาดูงาน 50%ของสมาชิก (2558=500,000) อบรมศึกษาดูงาน

เน้นการฝึกอาชีพ ผู้เขา้รับการฝึกอบรม สามารถ สามารถน าความรู้
-เพือ่ทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพ น าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ไปประกอบอาชีพ
และน ามาประยกุต์ใช้ในชุมชน จ านวน 140 คน ได้

2 โครงการปรับปรุงศูนย์ -เพือ่ปรับปรุงอาคารตลาดกลางบริเวณ ปรับปรุงอาคารตลาดกลางบริเวณ 450,000 จ านวนตารางเมตร -ชุมชนได้มีสถานที่ที่จะใช้ กองสวสัดิการ
ตลาดกลางเครือขา่ยชุมชน สระเต่า สระหนองแวงตามแบบแปลน (2560=450,000) ที่ได้รับการปรับปรุง รองรับผลิตภณัฑ์ที่ชุมชน สังคม
เมืองเมืองพล - เพือ่รองรับสินค้าหนึ่งชุมชนหนึ่ง เทศบาลขนาดพืน้ที่ 222 ตารางเมตร (2558=50,000) ผลิตขึน้เพือ่จ าหน่าย
15 48' 28.2" N ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตขึน้ในชุมชนนั้นๆ -อาคารได้รับการปรับปรุง
102 36' 27.8" E -เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ประชาชน พฒันาชุมชน

3 โครงการจดัแสดงและ -เพือ่จดัการแสดงผลิตภณัฑ์ชุมชนใหไ้ด้ -จดัการประกวดและแสดง 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวนชุมชนที่ -เพือ่ส่งเสริมการขายหรือ กองสวสัดิการ
ประกวดผลิตภณัฑ์ชุมชน รู้จกัอยา่งทั่วถงึ ผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตเทศ (2560=20,000) เขา้ร่วมแสดง จดัแสดงผลิตภณัฑ์ของ สังคม
เทศบาลเมืองเมืองพล -เพือ่จดัการประกวดผลิตภณัฑ์ชุมชนและ บาลเมืองเมืองพล ทั้ง 14 ชุมชน (2559=20,000)  - ร้อยละความพงึ ชุมชน 14ชุมชน

ส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ของชุมชน อยา่งน้อยปลีะ 1 คร้ัง ผู้เขา้ (2558=300,000) พอใจของผู้เขา้ร่วม
-เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมงาน 80% มีความพงึพอใจ งาน

ในการจดังาน

4 จา้งเหมาบคุคลภายนอก เพือ่ใหป้ฏบิติังานในกองสวสัดิการ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ 324,000 324,000 324,000 324,000  -จ านวนบคุคลภายนอกการปฏบิติังานของกองสวสัดิ กองสวสัดิการ

ปฏบิติังานในกองสวสัดิการสังคมสังคม มีประสิทธภิาพ เปน็ไปด้วย ปฏบิติังานในกองสวสัดิการสังคม (2560=324,000) ที่ได้รับการจดัจา้ง การสังคม มีประสิทธภิาพ สังคม

ความเรียบร้อย จ านวน 3 คน คนละ 9,000 บาท (2559=324,000) เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

(2558=236,000)

4 1,574,000 1,124,000 1,124,000 1,124,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
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แบบ ผ.01

3.7แผนงานการพาณิชย์

1 โครงการจ้างเหมาภายนอกท า  -เพื่อจ้างบคุคลภายนอก จ้างบคุคลภายนอกท า 324,000   324,000    324,000    324,000    จ านวนบคุคล เกิดความเปน็ระเบยีบ สถานีขนส่ง
ความสะอาดอาคารและบริเวณ ท าความสะอาดและบริเวณ ความสะอาด จ านวน ภายนอกที่ได้ เรียบร้อยเกิดความ ผู้โดยสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร  3 คน รับการจัดจ้าง สะอาด สะดวก เพิ่ม

จ านวน  3 คน ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการประชาชน

1 324,000   324,000    324,000   324,000   

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสขุภาวะ,ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

4.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจดัระเบียบการ เพื่อให้การป้ายโฆษณาที่ได้รับ 1.ติดต้ังโครงเหล็กตาขา่ยขนาด 100,000          100,000     100,000       100,000        1.จ านวนโครงเหล็ก บ้านเมอืงมคีวามเป็นระเบียบ กองสาธารณสุข

ติดต้ังป้ายโฆษณา อนุญาตมกีารติดต้ังในจดุ กวา้ง 2.5 เมตร ยาว 6.5 เมตร ตาขา่ยที่ได้รับการ เรียบร้อย ไมไ่ด้รับผลกระทบ และส่ิงแวดล้อม

ที่เหมาะสมและเป็นระเบียบ ขาต้ังสูงจากพื้นไมน่้อยกวา่ 50 จดัท าและติดต้ัง จากสภาพภูมทิัศน์ที่ไม่

เรียบร้อย เซนติเมตร จ านวน 18 จดุ 2.ร้อยละของป้าย เหมาะสมจากการติดต้ัง

(ปีละ 6 จดุ) โฆษณาที่ติดต้ังในจดุ ป้ายโฆษณา

2.ป้ายโฆษณาที่ได้รับอนุญาตตาม ที่ก าหนดไว้

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง

พ.ศ.2535 ทุกป้าย ติดต้ังในจดุที่

ก าหนดไว้

2 โครงการรณรงค์ล้างส้วม 1.เพื่อกระตุ้นให้เจา้ของส้วม จดักจิกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกนั 15,000 15,000 15,000 15,000 1.จ านวนส้วมสาธารณะ ส้วมสาธารณะมมีาตรฐาน กองสาธารณสุข

พร้อมกนัรับวนัสงกรานต์ สาธารณะตระหนักและเห็นความ รับวนัสงกรานต์ ในส้วมสาธารณะ และส้วมในสถานบริการ ไมเ่ป็นแหล่งแพร่กระจาย และส่ิงแวดล้อม

ส าคัญในการท าความสะอาดและ และสถานีบริการน้ ามนัขนาดใหญ่ น้ ามนัที่มกีจิกรรมการ โรคติดต่อ

ปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบ จ านวน 5 แห่ง รณรงค์ในชว่งเทศกาล

ของตนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สงกรานต์

2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี

พฤติกรรมการใชส้้วมที่ถกูต้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

4.1 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการส านักงานสีเขยีว 1.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในส านักงาน 1.จดัการประชมุบุคลากรในเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จ านวนคร้ังของการ 1.ส านักงานสามารถลด กองสาธารณสุข

(Green Office) เพื่อลดการใชท้รัพยากรและลดใช้ จ านวน 2 คร้ัง จดัประชมุบุคลากร ต้นทุนจากการใชท้รัพยากร และส่ิงแวดล้อม

พลังงาน 2.จดักจิกรรมรณรงค์การพัฒนา 2.จ านวนคร้ังของการ และพลังงานอยา่งคุ้มค่า

2.ริเร่ิมกจิกรรมที่เป็นมติรกบั ส านักงานสีเขยีวและกจิกรรม 5 ส. จดักจิกรรมรณรงค์การ และมปีระสิทธภิาพ

ส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 คร้ัง พัฒนาส านักงานสีเขยีว 2.ยกระดับมาตรฐาน

3.เพื่อให้เกดิการใชท้รัพยากรและ 3.แต่งต้ังและจดัประชมุคณะกรรม และกจิกรรม 5 ส. ส านักงานให้ได้มาตรฐาน

พลังงานอยา่งคุ้มค่า มปีระสิทธภิาพ การพัฒนาส านักงานสีเขยีว 3.จ านวนคร้ังของการ การบริการที่เป็นมติรกบั

ตลอดจนมกีารจดัการส่ิงแวดล้อมที่ดี จ านวน 4 คร้ัง จดัประชมุคณะกรรม- ส่ิงแวดล้อม และ 5 ส.

เพื่อยกระดับมาตรฐานส านักงานให้ 4.ตรวจประเมนิส านักงานสีเขยีว การพัฒนาส านักงาน 3.มกีารจดัการส่ิงแวดล้อม

เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมมากขึ้น และกจิกรรม 5 ส. จ านวน 3 คร้ัง สีเขยีว ที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน

4.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็น 5.ทุกส่วนราชการผ่านเกณฑ์ 4.จ านวนคร้ังของการ 4.ลดปริมาณการปล่อยกา๊ซ

สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน มาตรฐานส านักงานสีเขยีว และ 5 ส. ตรวจประเมนิส านักงาน เรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่ง

ด้วยกจิกรรม 5 ส. สีเขยีวและกจิกรรม 5ส. ในการชว่ยลดโลกร้อน

5.จ านวนส่วนราชการ

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ส านักงานสีเขยีวและ

กจิกรรม 5 ส.

3 145,000          145,000     145,000       145,000        
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสุขภาวะ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ  -เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของ 1.ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน,์ปลูกต้นไม้ 500,000 - - -  - จ านวนต้นไม้ - ประชาชนมสีถานที่พักผ่อน กองชา่ง

สระผาแดง ประชาชน 2.กอ่สร้างร้ัวรอบสวนสาธารณะ 1,000,000        - - -  - ระยะร้ัวที่กอ่สร้าง หยอ่นใจ

300 เมตร  - ระยะทางเดินวิ่งออก

3.กอ่สร้างทางเดินวิ่ง 300 เมตร 1,000,000        - - - ก าลังกาย

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศ  -เพื่อเติมอากาศให้กบัสระน้ า -ติดต้ังบริเวณสระน้ าภายใน 500,000 - - -  - จ านวนเคร่ืองเติมอากาศ -ลดปัญหาการเน่าเสียของน้ า กองชา่ง

ภายในสวนสาธารณะเพื่อป้องกนั สวนสาธารณะสระแก 2 ชดุ ที่ติดต้ัง ภายในสวนสาธารณะและ

การเน่าเสียของน้ า สวนสาธารณะสระจนัทร์ 2 ชดุ ชว่ยปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น

สวนสาธารณะสระผาแดง 1 ชดุ

3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสระแก  -เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน -ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน,์และปลูก - 5,000,000 - -  - จ านวนต้นไม้ - ประชาชนมสีถานที่พักผ่อน กองชา่ง

ออกก าลังกายของประชาชน ต้นไม้  - จ านวนระยะทางเดิน หยอ่นใจ,เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 - ปรับปรุงทางเดินรอบสวน และออกก าลังกาย

 - ขดุลอกสระน้ าภายในสวน

 - จดัการระบายน้ าภายในสวน

4 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชน  -เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน -ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน,์และปลูก 2,000,000 - - -  - จ านวนต้นไม้ - ประชาชนมสีถานที่พักผ่อน กองชา่ง

เมอืงเกา่-เมอืงพล ของประชาชน ต้นไม้  - จ านวนเคร่ืองออกก าลังกาย หยอ่นใจ,เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 - ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 10 ชดุ  - จ านวนดวงโคมแสงสวา่ง

 - ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 10 ชดุ

 - จดัการระบายน้ าภายในสวน

5 โครงการจา้งเหมาดูแลสวนสาธารณะ สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม เกดิ จา้งเหมาบุคคลภายนอกตัดตกแต่ง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000  - จ านวนบุคคลภายนอกที่ - สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม กองชา่ง

สวนหยอ่มและปรับปรุงภูมทิัศน์ในเขตความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ ต้นไม ้ไมด้อก ไมป้ระดับ ใส่ปุ๋ย ได้รับการจา้ง ภายในเขตเทศบาล มคีวาม

เทศบาล ร่มร่ืน เป็นที่พักผ่อนหยอ่นใจ พรวนดิน และท าความสะอาด เกบ็ เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น

ของประชาชนในเขตเทศบาล กวาด จ านวน 25 คน ๆ ละ 9,000บาท ที่พักผ่อนหยอ่นใจและออก

ก าลังกายของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกยีรติ เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน  - ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน,์ลานอเนก 2,000,000 - - -  - จ านวนต้นไม้ - ประชาชนมสีถานที่พักผ่อน กองชา่ง

(สวนสระจนัทร์) เพื่อให้สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม ประสงค์,ปลูกต้นไม้  - จ านวนดวงโคมแสงสวา่ง หยอ่นใจ,เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เกดิความเป็นระเบียบเรียบร้อย  - ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 18 ชดุ  - จ านวนเคร่ืองออกก าลังกาย - สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม

และร่มร่ืน เป็นที่พักผ่อนของ ภายในเขตเทศบาล มคีวาม

ประชาชนในเขตเทศบาล เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น

ก าลังกายของประชาชน

7 โครงการจา้งเหมาเกบ็กวาด -เพื่อให้ถนน ซอยและสถานที่ -จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเกบ็ 4,590,000 4,590,000          4,590,000        4,590,000       1.จ านวนบุคคลภาย -ถนน ซอย และสถานที่ กองสาธารณสุข

รักษาความสะอาด ถนน ซอย สาธารณะภายในเขตเทศบาล กวาดรักษาความสะอาด ถนน นอกที่ปฏิบัติงานกวาด สาธารณะภายในเขต และส่ิงแวดล้อม

และสถานที่สาธารณะ เมอืงเมอืงพล มคีวามสะอาด ซอยและสถานที่สาธารณะ จ านวน รักษาความสะอาดถนน เทศบาลมคีวามสะอาด

และเป็นระเบียบ เรียบร้อยเป็น 51 คน 2.จ านวนถนนซอยที่ได้ และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประจ าทุกวนั รับการเกบ็กวาด

8 โครงการจา้งเหมาเกบ็ขน -เพื่อให้มลูฝอยที่เกดิขึ้น -จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ 2,160,000            2,160,000          2,160,000        2,160,000       1.จ านวนบุคคลภาย ขยะมลูฝอยที่เกดิขึ้นใน กองสาธารณสุข

มลูฝอยภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมอืง ท าการเกบ็ขนมลูฝอยที่เกดิขึ้นภาย นอกที่ปฏิบัติงานเกบ็ขน แต่ละวนัภายในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

เมอืงพลได้รับการเกบ็ขนและ ในเขตเทศบาลและได้รับน าไปก าจดั ขยะมลูฝอย ได้รับการน าไปก าจดัเป็น

น าไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนั เป็นประจ าทุกวนั จ านวน 24 คนๆ 2.ปริมาณขยะทีได้รับ ประจ าทุกวนั

ละ 7,500 บาท การเกบ็ขน

9 โครงการจา้งเหมาเกบ็กวาด -เพื่อให้ตลาดสดเทศบาล 1 -จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเกบ็ 720,000              720,000          720,000          720,000         1.จ านวนบุคคลภาย ท าให้ตลาดสดเป็นตลาด กองสาธารณสุข

รักษาความสะอาดตลาดสด มคีวามสะอาดและเป็นระเบียบ กวาดรักษาความสะอาด และความ นอกจที่ปฏิบัติงาน ที่สะอาดและน่าซ้ือไมม่ี และส่ิงแวดล้อม

เทศบาล 1 เรียบร้อยเป็นประจ าทุกวนั เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ เกบ็กวาดรักษาความ สัตวแ์ละแมลงรบกวน

ตลาดสดเทศบาล 1 เป็นประจ า สะอาดตลาดสด

ทุกวนั จ านวน 8 คน ๆ ละ 7,500 บาท
10 โครงการรณรงค์การคัดแยก -เพื่อให้ประชาชนมคีวามรับผิดชอบ -จดักจิกรรมรณรงค์การทิ้งขยะ 200,000              200,000          200,000          200,000         ความพึงพอใจของ -ลดปัญหากล่ินเหมน็ กองสาธารณสุข

ขยะและทิ้งขยะอยา่งถกูวธิี ต่อการทิ้งขยะที่จะน าไปสู่วธิกีาร อยา่งถกูวธิ ี ทั้ง 14 ชมุชน ประชาชนในชมุชน จากถงัขยะ และส่ิงแวดล้อม
ของการทิ้งขยะอยา่งถกูวธิี - จดัต้ังจดุทิ้งขยะอนัตรายในชมุชน ไมน่้อยกวา่ร้อยละ -ลดการปนเปื้อนและมลพิษ
-เพื่อให้มกีารคัดแยกขยะอนัตราย อยา่งน้อย 6 จดุ 80 จากขยะ
และทิ้งขยะอนัตรายอยา่งถกูวธิี -มกีารคัดแยกขยะกอ่นน า

ไปทิ้ง
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11 โครงการคลองสวยน้ าใส -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของการ -ขดุลอกท่อหรือทางระบายน้ าของ 2,000,000 2,000,000          2,000,000        2,000,000         1.ระยะทางระบายน้ า -สภาพการระบายน้ า กองสาธารณสุข
ไร้กกกา้นธปู ระบายน้ า ถนนภายในเขตเทศบาล ระยะทาง ที่ได้รับการขดุลอก คล่องตัว ไมม่ส่ิีงอดุตัน และส่ิงแวดล้อม

-เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมขงั อยา่งน้อย 20 กโิลเมตร 2.พื้นที่ก าจดัต้นกก -ประชาชนได้รับการบรรเทา
ภายในเขตเทศบาล -ก าจดัตันกกกา้นธปูภายในเทศบาล กา้นธปู ปัญหาที่เกดิจากน้ าท่วมขงั

12 โครงการจดัหาดินส ารองเพื่อ -เพื่อให้มดิีนเพียงพอส าหรับ -จดัซ้ือ/จดัหาดินส าหรับใชใ้น 500,000              500,000          500,000          500,000         ปริมาณดินฝังกลบที่ ท าให้การก าจดัมลูฝอย กองสาธารณสุข

ใชใ้นการฝังกลบมลูฝอย ใชใ้นการฝังกลบมลูฝอย การฝังกลบมลูฝอย (2558:500,000) จดัซ้ือ มปีระสิทธภิาพและถกูต้อง และส่ิงแวดล้อม

อยา่งถกูหลักสุขาภิบาล จ านวน  3 คร้ัง ๆ ละ 2,000 ลบ.ม. (2557:500,000) ตามหลักสุขาภิบาล

(2556:500,000)

13 ค่าทดแทนกรณีสภาพ -เพื่อให้มสีถานที่ก าจดัขยะ -จา่ยเงินค่าทดแทนกรณี 100,000              100,000          100,000          100,000         จ านวนเงินทดแทน ประชาชนภายในเขต กองสาธารณสุข

แวดล้อมเส่ือมโทรมเนื่องจาก มลูฝอยและส่ิงปฏิกลูที่ สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม (2558:100,000) สภาพแวดล้อมเส่ือม เทศบาลได้รับความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม

ระบบก าจดัมลูฝอยของ เหมาะสมและเพียงพอกบั เนื่องจากระบบก าจดัมลูฝอย (2557:100,000) โทรมที่มอบให้ อบต. จากมลพิษและมสีถานที่

เทศบาล ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นใน ของเทศบาลให้แกอ่งค์การ (2556:50,000) หนองแวงโสกพระ ก าจดัขยะอยา่งเพียงพอ

อนาคต บริหารส่วนต าบล

หนองแวงโสกพระ

14 โครงการปรับปรุงและ 1.เพื่อให้แหล่งน้ าผิวดินภายใน 1.ขดุลอกก าจดัวชัพืชและตะกอน 300,000              300,000          จ านวนแหล่งน้ าผิว 1.สภาพภูมทิัศน์ของแหล่ง กองสาธารณสุข

พัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน เขตเทศบาลเมอืงเมอืงพลสามารถ ตกค้างในแหล่งน้ าผิวดินในเขต ดินที่ได้รับการขดุลอก น้ าผิวดินสวยงามขึ้น และส่ิงแวดล้อม

รองรับน้ าได้เต็มประสิทธภิาพ เทศบาลเมอืงเมอืงพล จ านวน ก าจดัวชัพืชและตะกอน 2.ปัญหามลพิษในแหล่งน้ า

2.เพื่อลดปัญหามลพิษในแหล่งน้ า 3 แห่ง ได้แก ่สระเจา้พ่อผาแดง ตกค้าง ผิวดินลดน้อยลง

อนัเกดิจากวชัพืชและตะกอนตก สระจนัทร์ และสระแก 3.ประชาชนได้มสีถานที่

ค้างสะสม พักผ่อนหยอ่นใจที่เหมาะสม
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15 โครงการปรับปรุงระบบ 1.เพื่อให้น้ าชะมลูฝอยและน้ าเสีย 1.ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงสูบ 300,000              1.จ านวนอาคารโรง น้ าชะขยะมลูฝอยได้รับการ กองสาธารณสุข

รวบรวมและบ าบัดน้ าชะ ที่เกดิขึ้นในบ่อก าจดัขยะมลูฝอย น้ าชะขยะมลูฝอย จ านวน 1 แห่ง สูบชะขยะมลูฝอยที่ได้ รวบรวมและน าไปบ าบัด และส่ิงแวดล้อม

ขยะมลูฝอย เพื่อรับการรวบรวมและน าไป 2.ขดุลอกและปรับสภาพพื้นที่บ่อ รับการซ่อมแซมปรับ อยา่งถกูวธิแีละไมก่อ่ให้เกดิ

บ าบัดอยา่งมปีระสิทธภิาพ บ าบัดน้ าชะขยะมลูฝอย จ านวน ปรุงตามแบบแปลน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

2.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบ 2 บ่อ 2.จ านวนบ่อบ าบัด

รวบรวมและบ าบัดน้ าชะขยะ น้ าชะขยะมลูฝอยที่

มลูฝอย ได้รับการขดุลอก

ปรับสภาพพื้นที่

16 โครงการอบรมและทัศน -เพื่อพัฒนาความรู้และ -จดัฝึกอบรมและทัศนศึกษา 100,000              100,000          100,000          จ านวนคร้ังและจ านวน - เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยว กองสาธารณสุข

ศึกษาดูงานให้แกผู้่ปฏิบัติ ประสบการณ์ด้านการจดัการ ดูงาน  จ านวน  1  คร้ัง/ปี (2558:100,000) กลุ่มเป้าหมายที่เขา้รับ กบัด้านการจดัการมลูฝอย และส่ิงแวดล้อม

งานการจดัการมลูฝอย ขยะมลูฝอยที่มปีระสิทธภิาพ ให้แกผู้่ปฏิบัติงานด้านการจดัการ (2557:100,000) การฝึกอบรมและ ได้มคีวามรู้และประสบการณ์

ให้แกผู้่ปฏิบัติงานด้านการ ขยะมลูฝอย จ านวน 30 คน (2556:100,000) ทัศนศึกษาดูงาน เพิ่มขึ้นท าให้การปฏิบัติงาน

จดัการมลูฝอย เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ

17 โครงการติดตามและ 1.เพื่อประเมนิผลการจดัการขยะ -เกบ็และตรวจวเิคราะห์ตัว 100,000              100,000          100,000          จ านวนคร้ังของการ ป้องกนัปัญหาผลกระทบต่อ กองสาธารณสุข

ประเมนิผลการด าเนินงาน มลูฝอยและส่ิงปฏิกลู อยา่งน้ าชะมลูฝอยและน้ าทิ้ง (2558:50,000) ตรวจวเิคราะห์ตัวอยา่ง สภาพแวดล้อมอนัเนื่องมา และส่ิงแวดล้อม

จดัการขยะมลูฝอยและ 2.เพื่อประเมนิการจดัการน้ าชะ ที่ผ่านการบ าบัดแล้ว จ านวน (2557:50,000) น้ าชะมลูฝอย น้ าทิ้ง จากการฝังกลบขยะมลูฝอย

ส่ิงปฏิกลู มลูฝอยและคุณภาพน้ าใต้ดิน  2 จดุ 2 คร้ัง/ปี (2556:50,000) และน้ าใต้ดิน รวมทั้ง

-เกบ็และตรวจวเิคราะห์ตัวอยา่งน้ า การวเิคราะห์ปริมาณ

ใต้ดินจ านวน 5 จดุ 2 คร้ัง/ปี และองค์ประกอบของ

-วเิคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบ ขยะมลูฝอย

ของขยะมลูฝอย 2 คร้ัง/ปี
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18 โครงการติดตามตรวจสอบ -เพื่อตรวจสอบและประเมนิ -เกบ็และตรวจวเิคราะห์ตัว 50,000                50,000            50,000            จ านวนคร้ังและจ านวน ประชาชนได้มนี้ าสะอาด กองสาธารณสุข

คุณภาพน้ าของแหล่งน้ า คุณภาพน้ าของแหล่งน้ า อยา่งน้ าจากแหล่งน้ าผิวดิน (2558:50,000) แหล่งน้ าผิวดินที่ได้รับ ปราศจากเชื้อโรคและเพียง และส่ิงแวดล้อม

ผิวดิน ผิวดินที่คาดวา่จะได้รับ ที่คาดวา่จะได้รับผลกระทบจาก (2557:50,000) การเกบ็ตัวอยา่งและ พอต่อความต้องการเพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากการระบาย การระบายน้ าของเทศบาลฯ (2556:50,000) ตรวจวเิคราะห์คุณภาพ

น้ าของเทศบาล ได้แก ่บึงละเลิงหวาย 2 จดุ น้ า

สวนสาธารณะสระแก 1 จดุ

สวนสาธารณะสระจนัทร์ 1 จดุ

สระหนองแวง 1 จดุและ

จดุรองรับน้ าทิ้ง 3 จดุ

รวม 8 จดุ จ านวน 2 คร้ัง/ปี

19 โครงการจดัซ้ือที่ดินส าหรับ -เพื่อให้มทีี่ดินเพียงพอส าหรับ -จดัซ้ือที่ดิน เนื้อที่  40 ไร่ 5,000,000        ขนาดที่ดินที่จดัซ้ือ ระบบการก าจดัมลูฝอย กองสาธารณสุข

ไวใ้ชใ้นการก าจดัมลูฝอย ไวใ้ชใ้นการก าจดัมลูฝอย (2558:3,000,000) ของเทศบาลเมอืงเมอืงพล และส่ิงแวดล้อม

(2557:3,000,000) เพียงพอถกูต้องเป็นไป

(2556:3,000,000) ตามหลักสุขาภิบาล

19 20,820,000         23,220,000     13,520,000     12,970,000    
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4. ยทุธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
              4.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1 โครงการเมืองพล - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ -จดักจิกรรมพฒันาสภาพแวดล้อม 140,000                140,000         140,000       140,000      จ านวนคร้ังและจ านวน -ชุมชนและประชาชนมี กองสาธารณสุข
เมืองสะอาด ด้วยชุมชนและ ชุมชนใหม้ีการพฒันาสภาพ ภายในชุมชน ทั้ง 14 ชุมชนใหม้ีการ ชุมชนที่ด าเนินกจิกรรม ส่วนร่วมในการพฒันา และส่ิงแวดล้อม
พลเมือง แวดล้อมและความสะอาดในชุมชน พฒันาศักยภาพชุมชนของแต่ละ การพฒันาสภาพ สภาพแวดล้อมและมีความ

ชุมชนอยา่งน้อย 1 คร้ัง/ป/ีชุมชน แวดล้อมและรักษา สัมพนัธท์ี่ดีกบัเทศบาล
ความสะอาด -ชุมชนมีควาตระหนักในการ

รับผิดชอบสภาพแวดล้อม
ในชุมชน

2 โครงการอบรมอาสาสมัคร -เพือ่จดัต้ังและอบรมกลุ่มประชาชน -จดัอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 500,000                 - 500,000        - จ านวนคร้ังของการจดั อาสาสมัครพทิักษ์ กองสาธารณสุข
พทัิกษส่ิ์งแวดล้อม อาสาสมัครพทิักษส่ิ์งแวดล้อม 14  ชุมชน  จ านวน  300  คน การอบรมและจ านวน ส่ิงแวดล้อมมีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

(อบรม 2 รุ่น ทัศนศึกษา กลุ่มเปา้หมาย และน าไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์
ดูงาน  1  คร้ัง) กบัชุมชนตนเอง

3 โครงการรณรงค์ลดภาวะ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจ จดักจิกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 50,000                  50,000          50,000        50,000        จ านวนคร้ังของการจดั ประชาชนมีความรู้และ กองสาธารณสุข

โลกร้อน และตระหนักถงึปญัหาภาวะ ในวนัส่ิงแวดล้อมโลก จ านวน ๔ คร้ัง กจิกรรมการรณรงค์ ตระหนักถงึปญัหาภาวะ และส่ิงแวดล้อม

โลกร้อนที่ก าลังเปน็ปญัหา ลดภาวะโลกร้อน โลกร้อน

ส าคัญของโลก

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรม 1. เพือ่ส่งเสริมและจดักจิกรรม 1. จดักจิกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้กบั 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังของการจดั ประชาชนภายในเขต กองสาธารณสุข

เพือ่การรักษาทรัพยากร ใหค้วามรู้แกป่ระชาชนในการ ประชาชนภายในเขตเทศบาล กจิกรรมการรณรงค์ เทศบาลได้รับความรู้ และส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ ทั้ง 14 ชุมชน ในการรักษา ใหค้วามรู้และการ และมีจติส านึกในการ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง ปฏบิติัในการรักษา รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

2. เพือ่ส่งเสริมและจดักจิกรรม แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ด้านการรักษาทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 โครงการประกวดชุมชน 1.เพือ่ใหชุ้มชนได้มีการจดัการขยะ -ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการ  - 100,000  - 100,000 1.จ านวนชุมชนเขา้ร่วม 1.ชุมชนและประชาชนมี กองสาธารณสุข

ปลอดขยะ อยา่งเหมาะสมและมีขยะที่ต้องน า ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โครงการและด าเนิน ความต่ืนตัวในการรักษา และส่ิงแวดล้อม

ไปก าจดัใหน้้อยที่สุด ใน 14 ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ การตามเกณฑ์มาตร ส่ิงแวดล้อมและจดัการขยะ

2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ -ยกยอ่งเชิดชูชุมชนที่เขา้ร่วมโครง ฐาน มูลฝอยอยา่งครบวงจร

ชุมชนและประชาชนได้มีการ การและมีการด าเนินงานตาม 2.จ านวนชุมชนที่ได้รับ 2.ชุมชนและประชาชนที่

จดัการขยะอยา่งครบวงจร เกณฑ์มาตรฐานและเกนิเกณฑ์ คัดเลือกใหเ้ปน็ เขา้ร่วมโครงการเขา้ใจถงึ

มาตรฐานในระดับสูง อยา่งน้อย 2 ชุมชนปลอดขยะ นโยบายและแนวทางปอ้ง

ชุมชน ระดับดีเยีย่มอยา่ง กนัแกไ้ขปญัหาขยะมูลฝอย

3.ลดค่าใช้จา่ยในการฝัง

กลบขยะมูลฝอย

6 โครงการส่งเสริมการพฒันาเมือง1.เพือ่ส่งเสริมและผลักดันใหเ้กดิ 1.จดัการสัมมนาเพือ่การพฒันา 200,000  - 200,000  - 1.จ านวนคร้ังของการ 1.ภาคีเครือขา่ยพฒันา กองสาธารณสุข

น่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื การขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื จ านวน (2558:200,000) จดัสัมมนา เมืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนืมี และส่ิงแวดล้อม

อยา่งยัง่ยนื 2 คร้ัง โดยมีเปา้หมายคือ ภาคี 2.จ านวนคร้ังของ ความพงึพอใจและภมูิใจ

2.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมใหภ้าคี เครือขา่ยทุกภาคส่วนภายในเขต การจดักระบวนการ ที่มีส่วนร่วมในการพฒันา

เครือขา่ยด าเนินการพฒันาใหมุ้่งสู่ เทศบาล แลกเปล่ียนเรียนรู้ เมือง

ความเปน็เมืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื 2.จดักระบวนการแลกเปล่ียน 2.ประชาชนในเขตฯมี

เรียนรู้มุ่งสู่การพฒันาเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวติที่ดีขึน้

อยา่งยัง่ยนื จ านวน 2 คร้ัง 3.บรรลุผลส าเร็จตาม

วสัิยทัศน์ของเทศบาล

193



แบบ ผ.01

4. ยทุธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
              4.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

7 โครงการพฒันาระบบ 1.เพือ่ใหท้ราบสถานการณ์การ 1.มีการจดัประชุมผู้ประกอบการที่ 100,000 - - 1.จ านวนคร้ัง และ 1.การด าเนินงานอนามัย กองสาธารณสุข

บริการอนามัยส่ิงแวดล้อม ด าเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เกีย่วขอ้งกบัระบบบริการอนามัย (2558:100,000) จ านวนผู้ประกอบการ ส่ิงแวดล้อมของเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ของเทศบาลเมืองเมืองพล ส่ิงแวดล้อม จ านวน 400 คน โดย ที่เขา้ร่วมประชุมระบบ เมืองเมืองพลเปน็ไปอยา่ง

2.เพือ่พฒันาแนวทางการด าเนิน แบง่ออกเปน็ 4 รุ่นๆ ละ 100 คน บริการอนามัยส่ิงแวดล้อม มีคุณภาพและมาตรฐาน

งานอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ 2.ออกตรวจประเมินการด าเนินงาน 2.จ านวนคร้ังของ 2.เทศบาลเมืองเมืองพล

มาตรฐาน EHA ตามมาตรฐานอนามัยส่ิงแวดล้อม การออกตรวจประเมิน มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึน้

3.เพือ่ใหม้ีการติดตามประเมินผล ของสถานประกอบการต่างๆ 3.จ านวนสถาน

การด าเนินงานด้านอนามัย 3.จดัประชุมเพือ่ประเมินผลการ ประกอบการที่ได้รับ

ส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน ด าเนินงานระบบบริการอนามัย การตรวจประเมิน

EHA ส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 คร้ัง 4.จ านวนสถานบริการ

ที่ผ่านการตรวจประเมิน

5.จ านวนคร้ังของการ

จดัประชุมประเมินผล

การด าเนินงานระบบ

บริการอนามัยส่ิงแวดล้อม

7 990,000               290,000        890,000      290,000      
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 4.4 แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตลาดสดน่าซ้ืออยา่ง 1. เพือ่ก าจดัวสัดุส่ิงของที่ไม่ 1.จดักจิกรรมตรวจประเมินความ 300,000        300,000    300,000   300,000   1.จ านวนคร้ังของการ 1. สภาพแวดล้อมทั่วไป กองสาธารณสุข
ยัง่ยนื จ าเปน็ เหลือใช้ไม่กดีขวางการ ปลอดภยัของอาหารในตลาดสด จดักจิกรรมตรวจ ในตลาดสดดีขึน้ และส่ิงแวดล้อม

รักษาความสะอาด จ านวน 1 คร้ัง ประเมินความปลอดภยั 2. ผู้จ าหน่ายสินค้าใหค้วาม
2. เพือ่จดัระบบการวางจ าหน่าย 2.จดัประชุมคณะกรรมการพฒันา ของอาหารในตลาดสด ร่วมมือและช่วยรักษาความ
สินค้าใหเ้ปน็ระเบยีบ ตลาดสด จ านวน 4 คร้ัง 2.จ านวนคร้ังของการ สะอาดอยา่งต่อเนื่อง
3. เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของ 3.จดักจิกรรมล้างท าความสะอาด จดัประชุมคณะกรรม- 3. ลดความเส่ียงในการ
ผู้จ าหน่ายสินค้าในการรักษา ตลาดสดเทศบาล สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง การพฒันาตลาดสด ปนเปือ้นเชื้อโรคในอาหาร

ความสะอาด 4.จดัท าจดุตรวจประเมินความ 3.จ านวนคร้ังของการ 4. ประชาชนได้รับการ

4. เพือ่ใหป้ระชาชนผู้บริโภคได้รับ ปลอดภยัของอาหารในตลาดสด ล้างท าความสะอาด บริโภคอาหารที่สะอาด

สินค้า ที่สะอาด สดและปลอดจาก จ านวน 1 แหง่ ตลาดสด ปราศจากเชื้อโรค มีคุณภาพ

สารพษิและได้รับการคุ้มครองสิทธิ 5.จดัท าและติดต้ังเคร่ืองชั่งน้ าหนัก 4.จ านวนจดุตรวจ ชีวติที่ดีขึน้

5. เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ กลาง จ านวน 3 จดุ ประเมินความปลอดภยั 5. ประชาชนจบัจา่ยซ้ือ

สะดวกในการจบัจา่ยซ้ือสินค้า ของอาหารในตลาดสด สินค้าในตลาดสดได้รับ

6. เพือ่ล้างท าความสะอาด 5.จ านวนเคร่ืองชั่ง ความสะดวกในการเลือก

ตลาดสดเทศบาลใหม้ีความสะอาด น้ าหนักกลาง ซ้ือสินค้า

ปราศจากเชื้อโรค 6.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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4. ยทุธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
 4.4 แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 โครงการปรับปรุงโรงฆา่สัตว์ 1. เพือ่ปรับปรุงโรงฆา่สัตว ์ใหไ้ด้ - โรงฆา่สัตว ์ได้มาตรฐานตามที่ 2,000,000 - - 1.จ านวนโรงฆา่สัตว์ โรงฆา่สัตวไ์ด้รับใบอนุญาต กองสาธารณสุข

มาตรฐาน กรมปศุสัตว ์ ก าหนดไว้ (2558:1,000,000) ที่ได้รับการปรับปรุง ใหป้ระกอบการฆา่สัตวไ์ด้ และส่ิงแวดล้อม

2. เพือ่พฒันาระบบการบริหาร -ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้จาก (2557:1,000,000) ตามมาตรฐานของ

จดัการภายในโรงฆา่สัตว์ พลังงานแสงอาทิตย์ (2556:600,000) กรมปศุสัตว์

3. เพือ่พฒันาระบบยอ่ยของ -ติดต้ังระบบน้ าบาดาล 2.จ านวนระบบผลิต

โรงฆา่สัตว ์ได้แก่ ไฟฟา้จากพลังงาน

     -  คอกพกัสัตว์ แสงอาทิตย ์และ

     -  โรงฆา่สัตว์ ระบบน้ าบาดาล

     -  บอ่บ าบดัน้ าเสีย

     -  ร้ัวรอบโรงฆา่สัตว์

4. เพือ่จดัการใช้พลังงานและ

น้ าประปาในโรงฆา่สัตว์

2 2,300,000    300,000   300,000   300,000   
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมที่มีคุณภาพ,ยทุธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิ,ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจงัหวดัที่ 2  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง ,ยทุธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริหารภาครัฐ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการเงินอดุหนุนกาชาด  - เพื่อชว่ยเหลือผู้  - อดุหนุนเงินให้กาชาด 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนงบประมาณ กาชาดอ าเภอพลได้ กาชาดอ าเภอพล

อ าเภอพลและกาชาด ประสบภัยสาธารณะ อ าเภอพลและจงัหวดั ที่ต้ังอดุหนุน รับเงินการสนับสนุน
จงัหวดัขอนแกน่ และความเดือนร้อยของ ขอนแกน่ปีละ100,000 บาท สนุนเพื่อไปด าเนิน

ประชาชน และรายงานผลการ งานในกจิการอยา่ง
ด าเนินงาน อยา่งเพียงพอ

2 โครงการเงินอดุหนุน  - เพื่อฝึกอบรมทบทวน  - อดุหนุนให้ สภ.พล ในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนงบประมาณ ผู้เขา้รับชการอบรม สภ.อ.พล
สถานีต ารวจภูธรพล เพิ่มประสิทธภิาพการ ด าเนินกจิกรรมการฝึกอบรม ที่ต้ังอดุหนุน มจีติส านึกที่ดีในการ

ปฏิบัติงานของอาสา ตามโครงการ จ านวน 3 ให้ความร่วมมอืแกไ้ข
สมคัรต ารวจบ้าน โครงการ ปัญหาอาชญากรรม
 - เพื่อต่อต้านการใช้ 1. ฝึกอบรม ทบทวนเพิ่ม และยาเสพติด ในพื้น
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประสิทธอิาสาสมคัรต ารวจ ที่
 - เพื่อฝึกอบรมอาสา บ้าน
สมคัรป้องกนัอาชญา 2. สอนระยะส้ัน (เชงิรุก)
กรรมและยาเสพติดใน นักเรียนชั้น ป. 6 จ านวน 13 คาบ
หมู่บ้านชมุชน 3. ฝึกอบรมอาสาสมคัร

อาชญากรรมและยาเสพติด
ระดับชมุชน

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัหาวสัดุ อดุหนุนเงินงบประมาณให้หน่วย 16,000 16,000 16,000 16,000 -จ านวนงบ ศูนยข์อ้มลูขา่วสารการจดั ท้องถิ่นอ าเภอพล
ศูนยข์อ้มลูขา่วการจดัซ้ือ อปุกรณ์ของศูนยข์อ้มลูขา่วสารการ ที่รับผิดชอบศูนยข์อ้มลูขา่วสารการ (2560=16,000) ประมาณที่อดุหนุน ซ้ือจดัจา้งมคีวามพร้อมใน
จดัจา้งขององค์กรปกครองส่วน จดัซ้ือจดัจา้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัซ้ือจดัจา้งขององค์กรปกครอง (2559=16,000) -รายงานผล การปฏฺบัติงาน
ท้องถิ่น อ าเภอพล อ าเภอพล ส่วนท้องถิ่น อ าเภอพล (2558=15,000) การด าเนินงาน

และการรายงานผลการด าเนินงาน

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

1. ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลเมืองเมืองพล
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1.2  แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการเงินอดุหนุน เพื่อสนับสนุนการเขา้ร่วม อดุหนุนให้กบัสถานศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000  จ านวนสถานศึกษา  สถานศึกษาเห็นความส าคัญ สภานการศึกษา
ให้สถานศึกษา กจิกรรมงานประเพณี ที่ทาง ในสังกดัอื่น รวม 3 แห่ง (2560=135,000) ได้รับอดุหนุน ของกจิกรรมงานประเพณี ในสังกดัอื่น อยู่ใน

เทศบาลจดัขึ้น และสถานศึกษารายงานผล (2559=135,000)    - รายงานผลการ  และนักเรียนได้เขา้มามส่ีวน เขตพื้นที่เทศบาล
 การด าเนินงาน (2558=135,000)   ด าเนินงาน ร่วมในกจิกรรมที่ดีงาม

1.3  แผนงานสาธาณสขุ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการเงินอดุหนุน -เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล เด็กเล็ก นักเรียน และผู้สูงอายุ 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็ก นักเรียน และ โรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล เขา้ถงึการบริการสุขภาพด้าน ได้รับการตรวจคัดกรองและรักษา นักเรียน และผู้สูงอายุ ผู้สูงอายปุัญหาสุขภาพชอ่ง

ทันตกรรมที่มปีระสิทธภิาพ สุขภาพชอ่งปากและฟัน ไมน่้อยกวา่ ที่ได้รับการตรวจคัด ปากและฟันลดลง

ร้อยละ 80 กรองและรักษาสุขภาพ และมสีภาพความเป็นอยู่

ชอ่งปากและฟัน ที่ดีขึ้น

2 โครงการเงินอดุหนุน อสม.ในเขต 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้ 1.กลุ่ม อสม. ทั้ง 14 ชมุชน จ านวน 210,000 210,000 210,000 210,000 1.จ านวน อสม. ที่ได้รับ 1.กลุ่ม อสม. ทุกชมุชนมี กลุ่ม อสม.

เทศบาลเมอืงเมอืงพล บริการสาธารณสุขแก ่อสม. 120 คน ได้รับการอบรมพัฒนา การอบรมพัฒนาศักย- ความพร้อมในการให้บริการ ทั้ง 14 ชมุชน

2.เพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข ศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข ภาพการให้บริการ สาธารณสุขแกป่ระชาชน

ในชมุชน 2.กลุ่ม อสม. จดักจิกรรมแกไ้ข สาธารณสุข ในชมุชน

3.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจดั ปัญหาสาธารณสุขทุกชมุชน 2.จ านวนชมุชนที่มี 2.ประชาชนในชมุชนได้รับ

บริการสาธารณสุขเบื้องต้นใน 3.ศูนยส์าธารณสุขมลูฐานชมุชน กจิกรรมแกไ้ขปัญหา บริการสุขภาพขั้นต้นจาก

ศูนยส์าธารณสุขมลูฐานชมุชน ได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์และ สาธารณสุขโดย อสม. อสม. อยา่งทั่วถงึ

(ศสมช.) วสัดุอปุกรณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนา 3.จ านวน ศสมช. ที่ได้ 3.ประชาชนพึ่งตนเองด้าน

ประสิทธภิาพการให้บริการ รับการพัฒนาประสิทธิ- สุขภาพได้

ภาพการให้บริการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รับ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อดุหนุน

3 โครงการเงินอดุหนุนศูนย์ -เพื่อสนับสนุนกจิการศูนยเ์ฉลิม ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 50,000 50,000 50,000 1.จ านวนเงินที่ศูนย์ ประชาชนผู้ป่วยโรคเอดส์ ศูนยเ์ฉลิมพระเกยีรติ

เฉลิมพระเกยีรติเพื่อ พระเกยีรติเพื่อชว่ยเหลือผู้ป่วย ได้รับการสนับสนุนการเขา้ถงึ เฉลิมพระเกยีรติฯ ได้ และติดเชื้อ H.I.V. ของอ าเภอ

ชว่ยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. บริการตามสิทธปิระโยชน์จากศูนย์ รับการสนับสนุนจาก พลได้รับการดูแลจากศูนย์

และผู้ติดเชื้อ H.I.V. เฉลิมพระเกยีรติฯ ทุกคน เทศบาลฯ เฉลิมพระเกยีรติอยา่งทั่วถงึ

2.จ านวนผู้ป่วยโรค

เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V

ที่ได้รับการสนับสนุน

การเขา้ถงึบริการจาก

ศูนยเ์ฉลิมพระเกยีรติ

ภาพการให้บริการ

4 โครงการสมทบเงินกองทุนหลัก เพื่อสมทบเงินให้กองทุน สมทบเงินให้กองทุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ังและจ านวน กองทุนหลักประกนั กองสาธารณสุขและ

ประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่น หลักประกนัสุขภาพในระดับ หลักประกนัสุขภาพใน เงินที่สมทบ สุขภาพในระดับ ส่ิงแวดล้อม

หรือพื้นที่ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ท้องถิ่นหรือพื้นที่

จ านวน 1 คร้ัง/ปี สามารถด าเนินงาน

และบริหารจดัการ

ตามวตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      1.4 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอดุหนุนการไฟฟ้าส่วน  - เพื่อให้มแีสงสวา่งเพียงพอแก่ 1. ถนนเมอืงพล (และทางสาธารณ 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนถนนภายในเขต  - ลดอบุัติเหตุในการสัญจรใน การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคขยายเขตระบบจ าหน่าย การสัญจรไปมาเวลาค่ าคืน ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน) เทศบาลที่มไีฟฟ้าแสงสวา่ง เวลาค่ าคืน ภูมภิาคอ าเภอพล
ระบบไฟฟ้าสาธารณะตามถนน  - เพื่อความปลอดภัยในชวีติและ 2. ถนนรามราช (และทางสาธารณ  - ประชาชนมคีวามปลอกภัย
สายต่างๆ ทรัพยสิ์น ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)  - ลดอาชญกรรมในเวลา

 - ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 3. ถนนพลรัตน์ (และทางสาธารณ กลางคืน
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
4. ถนนกสิกรรม (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
5. ถนนเพลินจติต์ (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
6. ถนนเจริญสุข (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
7. ถนนเสริมสวาสด์ิ (และทาง
สาธารณประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
8. ถนนศุภสิทธิ์อทุิศ (และทาง
สาธารณประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
9. ถนนหน้าเมอืง (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
10. ถนนพานิชยเ์จริญ (และทาง
สาธารณประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
11. ถนนชลธ ี(และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
12. ถนนสามคัคี (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
13. ถนนพลีสิทธิ์ (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)
14. ถนนไมตรี (และทางสาธารณ
ประโยชน์ ทั้ง 2 ฝ่ังถนน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

      1.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการเงินอดุหนุนศูนย์ -เพื่อสนับสนุนศูนยป์ฏิบัติป้องกนั -อดุหนุนให้แกศู่นยป์ฏิบัติการ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงินที่ -ศูนยป์ฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอา ศูนยป์ฏิบัติป้องกนั
ปฎิบัติการป้องกนัและปราบ ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอพล ป้องกนัและปราบปราม (2560=50,000) อดุหนุน ชนะยาเสพติดอ าเภอพล ปราบปรามยาเสพติด 
ปรามยาเสพติด อ.พล ให้ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด ยาเสพติด อ าเภอพล (2559=50,000) ด าเนินการอยา่งมี อ าเภอพล
(ศป.ปส.อ.พล) ได้อยา่งยั่งยนืและมปีระสิทธภิาพ และรายงานผล (2558=50,000) ประสิทธภิาพ

การด าเนินงานให้เทศบาลทราบ

2 โครงการเงินอดุหนุนศูนย์ เพื่อแปลงนโยบายการป้องกนัและ -อดุหนุนให้แกศู่นยอ์ านวยการ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงินที่ -ศูนยอ์ านวยการการป้องกนั ศูนยอ์ านวยการป้องกนั
อ านวยการการป้องกนัและปราบ แกไ้ขยาเสพติดของรัฐบาลและ ป้องกนัและปราบปราม (2560=50,000) อดุหนุน และปราบปรามยาเสพติด จ.ขอน ปราบปรามยาเสพติด 
ปรามยาเสพติด จ.ขอนแกน่ ศอ.ปส. ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ยาเสพติด จ.ขอนแกน่ (2559=50,000) แกน่ ด าเนินการได้อยา่งมี จงัหวดัขอนแกน่
(ศอ.ปส.จ.ขก.) จ.ขอนแกน่ และหน่วยงานรายงานผล (2558=50,000) ประสิทธภิาพ

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานป้องกนั การด าเนินงานให้เทศบาลทราบ
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดของหน่วย
งานที่เกี่ยงขอ้งในพื้นที่ จ.ขอนแกน่

       1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการเงินอดุหนุน เพื่อสนับสนุนการจดักจิกรรม เบิกจา่ยให้แกช่มุชนทั้ง 14 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนชมุชน 1.คณะกรรมการชมุชนมี คณะกรรมการชมุชน
ชมุชนในเขตเทศบาล ของชมุชนในเขตเทศบาลเมอืง ชมุชน ครอบคลุมพื้นที่ 100% (2560=1,120,000) ที่ได้รับเงิน ความพร้อมในการบริหาร ทั้ง 14 ชมุชน
เมอืงเมอืงพล เมอืงพล เชน่ การจดังาน (2559=1,200,000) อดุหนุน กจิกรรมต่างๆในชมุชน

ประเพณีและวฒันธรรม (2558=1,400,000)

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

       1.7 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะไดร้ับ ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการเงินอดุหนุนกองทุนสวสัดิ -เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน - อดุหนุนงบประมาณให้กบั กส.ทพ. 365,000 365,000 365,000 365,000 งบประมาณ -กองทุนสวสัดิการคณะ กองทุนสวสัดิการ
การเครือขา่ยคณะกรรมการ ของกองทุนสวสัดิการเครือขา่ย ด าเนินการด้านสวสัดิการ (2560=365,000) ที่อดุหนุน กรรมการเทศบาลเมอืงเมอืงพล ชมุชนเมอืงเมอืงพล
เทศบาลเมอืงเมอืงพล (กส.ทพ.) คณะกรรมการเทศบาลเมอืงเมอืงพล ชมุชนมปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้น (2559=365,000) ด าเนินการด้านสวสัดิการชมุชน

ด้านสวสัดิการชมุชนมปีระสิทธภิาพ อยา่งน้อย 20% (2558=365,000) ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

2,591,000 2,591,000 2,591,000 2,541,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ .03

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซม  -เพื่อความปลอดภยัในการ  - ขดุลอกผิวจราจร พร้อมปูผิว AC ใหม่ 7,880,000 - - -  - จ านวนความยาว  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

ผิวจราจร ถนน บ.โคกกงุ- บ.หนองบัวนาค ใชร้ถใชถ้นน กวา้ง 6-8 เมตร ยาว 2,000 ม. ถนน ปลอดภยัในการสัญจรไปมา เทศบาลเมอืงเมอืงพล
เขต อบต.หนองแวงโสกพระ  -เพื่อแกไ้ขมลภาวะส่ิงแวด ตามมาตรฐานงานชา่ง  - การท างานเป็นไป และลดอบุัติเหตุในการใชร้ถ  อบจ.ขอนแกน่
เร่ิมต้น N 15°44.5' 50.8"  E 102° 36' 6.4" ล้อมเป็นพิษ ตามมาตรฐานงานชา่ง ใชถ้นน อบต.หนองแวง
ส้ินสุด N 15°44' 35.4"  E 102° 38' 36.4"  -ลดปัญหามลภาวะในเขตเมอืง โสกพระ

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรามราช เพื่อปัญหาการคมนาคมระหวา่ง  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยวธิี 3,470,000 - - -  - จ านวนความยาวของ - แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง
ทางพร้อมท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพัก หน่วยงานท้องถิ่น Pavement In-Place Recycling ถนนพร้อมท่อระบายน้ า และชว่ยให้การระบายน้ า เทศบาลเมอืงเมอืงพล
(ต่อจากสุดเขตเทศบาลเมอืงเมอืงพล) -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั และปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - การท างานเป็นไป เป็นไปได้อยา่งสะดวก  อบจ.ขอนแกน่
เร่ิมต้น N 15°49'19.8"  E 102° 36' 22" กวา้งเฉล่ีย 12.00 ม.ยาว 250 ม. ตามมาตรฐานงานชา่ง
ส้ินสุด N 15°49' 26.3"  E 102° 36' 27.2"  -กอ่สร้างเท้าพร้อมท่อระบายน้ า

วางท่อ คสล. Ø 1.00 ม. ยาว 250 ม.
บ่อพัก 24 บ่อ
กอ่สร้างทางเท้าด้วยบล๊อก
คอนกรีต ยาว 234 ม. เนที่ 462 ตร.ม.

3 โครงการกอ่สร้าง ถนน.คสล.พร้อมท่อระบาย  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั  - ขดุวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. ยาว 100 ม. - 300,000 - -  - จ านวนความยาวของ  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
น้ า คสล. และบ่อพัก คสล.  -เพื่อความปลอดภยัในการ  - ปรับเกล่ียชั้นพื้นทางเดินพร้อมปรับระดับ ถนน คสล. ถนนพร้อมท่อระบายน้ า ปลอดภยัในการสัญจรไป เทศบาลเมอืงเมอืงพล
ซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยศรีเมอืง3 จราจร พื้นที่เฉล่ียประมาณ 224.00 ตร.ม.  - การท างานเป็นไป มาและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  อบจ.ขอนแกน่
(แนวเขตรอยต่อเทศบาลเมอืงเมอืงพลและ  - กอ่สร้างผิวทางเดินกวา้งไมน่้อยกวา่ 2 ม.  ตามมาตรฐานงานชา่ง ขงัภายในชมุชน อบต.โจดหนองแก
อบต.โจดหนองแก) ยาว 112 ม.
เร่ิมต้น N 15°49' 23.4"  E 102° 36' 15.6" สัญจร ได้ตามมาตรฐานงานชา่ง
ส้ินสุด N 15°49' 26.4"  E 102° 36' 17.3"  

11,350,000 300,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลเมืองเมืองพล
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

งบประมาณและที่ผ่านมา
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3 การเสรมิสรา้งสขุภาวะ,ยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

4. ยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
    1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ( KPI ) จะได้รบั ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการปรับปรุงและเพิม่ -เพือ่ให้สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย ก่อสร้างปรับปรุงระบบก าจัดขยะ 12,000,000 − −  - จ านวนระบบก าจัดขยะ -สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข

ประสิทธภิาพการก าจัดขยะ ของเทศบาลฯมีพืน้ทีส่ าหรับการ มูลฝอย จ านวน 1 แห่ง (2558:10,000,000) มูลฝอยทีไ่ด้รับการ ของเทศบาลสามารถรอง และส่ิงแวดล้อม
มูลฝอยในสถานทีก่ าจัดขยะ ฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา ตามแบบแปลนของเทศบาล ก่อสร้างปรับปรุง รับขยะมูลฝอยทีน่ าเข้ามา ทม.เมืองพล
มูลฝอยของเทศบาลเมือง นานมากขึน้ ตามแบบแปลนของ ก าจัดได้เป็นระยะเวลา กท.ทรัพยากรฯ
เมืองพล เทศบาล มากขึน้

2 โครงการก่อสร้างระบบรวบ 1. เพือ่ก่อสร้างระบบรวบรวม -ก่อสร้างระบบรวบรวม  - 150,000,000 150,000,000 จ านวนระบบรวบรวม 1. ประชาชน/ผู้น าชุมชนใน กองสาธารณสุข
รวมและบ าบัดน้ าเสียจัดการ และบ าบัดน้ าเสียทีเ่หมาะสม และบ าบัดน้ าเสียตามแบบแปลน (ขอรับเงินอดุหนุน (ขอรับเงินอดุหนุน และบ าบัดน้ าเสียที่ เขตเทศบาลและอบต. และส่ิงแวดล้อม
น้ าเสียชุมชนเทศบาลเมือง และถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลฯ จ านวน 1 แห่ง จากกระทรวง จากกระทรวง ก่อสร้างตามแบบแปลน ทีเ่กีย่วข้องได้ทราบและ ทม.เมืองพล
เมืองพล 2.เพือ่ประชาชนในพืน้ทีเ่ทศบาล ทรัพยากร ทรัพยากร ของเทศบาล มีความรู้และความเข้าใจ กท.ทรัพยากรฯ

เมืองเมืองพลและพืน้ทีใ่กล้เคียงทีม่ี ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ ตระหนักถึงความจ าเป็น
ผลต่อการพัฒนาเมืองได้มีจิตส านึก ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ของเทศบาลฯทีจ่ะต้อง
และความตระหนักและมีส่วนร่วมใน และหน่วยงาน และหน่วยงาน ด าเนินการจัดท า
การจัดการน้ าเสีย ที่เกี่ยวขอ้ง) ที่เกี่ยวขอ้ง) ระบบบ าบัดน้ าเสีย

2.ปัญหามลพิษทางน้ าลดลง
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  -เพือ่ความปลอดภัยในการ  - ขุดลอกผิวจราจร พร้อมปผิูว AC ใหม่ 7,880,000 - - -  - จ านวนความยาว  -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผิวจราจร ถนน บ.โคกกุง- บ.หนองบัวนาค ใช้รถใช้ถนน กวา้ง 6-8 เมตร ยาว 2,000 ม. ถนน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา เทศบาลเมืองเมืองพล
เขต อบต.หนองแวงโสกพระ  -เพือ่แก้ไขมลภาวะส่ิงแวด ตามมาตรฐานงานช่าง  - การท างานเป็นไป และลดอุบัติเหตุในการใช้รถ  อบจ.ขอนแก่น
เร่ิมต้น N 15°44.5' 50.8"  E 102° 36' 6.4" ล้อมเป็นพิษ ตามมาตรฐานงานช่าง ใช้ถนน อบต.หนองแวง
ส้ินสุด N 15°44' 35.4"  E 102° 38' 36.4"  -ลดปัญหามลภาวะในเขตเมือง โสกพระ

3 19,880,000 150,000,000 150,000,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลเมอืงเมอืงพล
ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาจังหวดัขอนแก่น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่จัดหาวสัดุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์, 120,000 ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้และเทค ทีส่ามารถถ่ายเอกสาร

โนโลยสีมัยใหม่มา ในตัว เคร่ืองส ารองไฟ
ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมโต๊ะเก้าอี ้จ านวน

3 ชุด
2 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดหาวสัดุ จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบาน 33,000 ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เล่ือน กระจก 4 ฟุต 
ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้และเทค จ านวน 6 ตุ้ ๆ ละ 5,500

โนโลยสีมัยใหม่มา บาท
ใช้ในการปฏิบัติงาน

3 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดหาวสัดุ  - จัดซ้ือโซฟารับแขกประ 30,000 ส านักปลัด
และส่ิงก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ จ าห้องประชุมสภาฯ/
ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้และเทค ห้องประชุมอาคารงาน

โนโลยสีมัยใหม่มา ป้องกันฯ จ านวน 2 ชุด
ใช้ในการปฏิบัติงาน

4 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีน้ าเยน็บริการประชาชน  - เคร่ืองท าน้ าเยน็ ส านักปลัด
และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 2 ก๊อก
ค่าครุภัณฑ์

5 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีตู้เก็บเอกสารอยา่งเพียงพอ  - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 28,000 ส านักปลัด
และส่ิงก่อสร้าง 2 บาน จ านวน 4 ตู้ ๆละ
ค่าครุภัณฑ์ 7,000 บาท

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)

   เทศบาลเมืองเมืองพล
งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 205



แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน  - จัดซ้ือกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิง่ 66,000  -  - กองวชิาการ
และส่ิงก่อสร้าง การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ  DSLR ความละเอียดไม่ต่ ากวา่ และแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์ 18 ล้านพกิเซล มี wi-fi ในตัว พร้อมเลนส์

ระยะ 24-105 mm จ านวน 1 กล้อง
7 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน  - จัดซ้ือเลนส์ถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล 23,000  -  - กองวชิาการ

และส่ิงก่อสร้าง ระยะ 16-300 mm จ านวน 1 เลนส์ และแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์

8 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพือ่ใช้เก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับ  - เคร่ืองส ารองไฟฟ้าจ านวน 6 ตัว 19,200  -  - กองวชิาการ
และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์  - เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน  - จัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอีร้ะดับ 3-6 5,000  -  - กองวชิาการ

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ จ านวน 1 ชุด และแผนงาน

9 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ใช้บันทึกข้อมูลระบบE-Laas  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ้คส าหรับงาน 23,000  -  - กองวชิาการ
และส่ิงก่อสร้าง ประมวลข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ ประมวลผล และแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์

10 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ใช้บันทึกข้อมูลระบบE-Laas  - จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 23,000  -  - กองวชิาการ
และส่ิงก่อสร้าง ประมวลข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อย กวา่ 18.5 นิว้ และแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์

11 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีตู้เก็บเอกสารอยา่งเพียงพอ  - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 20,000  -  - กองวชิาการ
และส่ิงก่อสร้าง 2 บาน จ านวน 4 ตู้ และแผนงาน
ค่าครุภัณฑ์

12 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 48,000 48,000 48,000 กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 2 บาน ปีละ 8 ตู้  รวม 24 ตู้ (2560 = 42,000)
ค่าครุภัณฑ์ (2559 = 28,000)
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13 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกใน - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ 33,000 -              -              กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง การปฏิบัติงานบริการประชาชน แยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอก (2560= 33,000)
ค่าครุภัณฑ์ อากาศ ขนาดไม่ต่ ากวา่ 24,000 (2559= 33,000)

บีทีย ูพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

14 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน  - จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ 20,000 กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ จ านวน 2 ชุด
ค่าครุภัณฑ์

15 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มียานพาหนะส่วนกลาง  - จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  -  - 787,000  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ ใช้ติดต่อราชการทีม่ีสมรรถนะทีดี่ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ค่าครุภัณฑ์ และขนส่ง ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 

2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ

16 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ใช้บันทึกข้อมูลระบบE-Laas - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ชุด 40,000 -              -              กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง ประมวลข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ ส าเร็จ หน้าจอ LED ขนาดตาม (2560 = 105,000)
ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับน าเข้าข้อมูลระบบรับจ่าย มาตรฐานกระทรวง ICT เคร่ือง (2559 = 105,000)

ส ารองกระแส (UPS) เคร่ือง
ปร้ินเตอร์ขาวด า โต๊ะวางคอม
พิวเตอร์ เก้าอีส้ าหรับเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด

17 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ดูแลรักษาความ  - จัดซ้ือรถบรรทุกน้ า  - ๔,๔๐๐,๐๐๐  -  - ส านักปลัด ฯ
และส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ ปลอดภัยในชีวติ ดับเพลิง ขนาด ๑๐,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์ และขนส่ง ลิตร จ านวน ๑ คัน

 - จัดซ้ือรถยนต์กูภ้ัย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด ฯ
ขนาดเล็กเคล่ือนทีเ่ร็ว
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
๒ คัน ปีละ ๑ คัน 
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18 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่เตรียมความพร้อมกับการเผชิญ  -จัดซ้ือชุดดับเพลิงอาคาร  - ๓๕๐,๐๐๐  - ๓๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด ฯ
และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองดับเพลิง เหตุฉุกเฉิน (ชุดBA) ๓ พร้อมอุปกรณ์
ค่าครุภัณฑ์ ประกอบชุดและเคร่ือง

อัดอากาศ ๑ เคร่ือง
 - จัดซ้ือชุดดับเพลิง  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - ส านักปลัด ฯ
ป้องกันความร้อน

19 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีทีเ่ก็บเอกสารเพียงพอ  - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ส านักปลัด ฯ
และส่ิงก่อสร้าง และเอกสารมีความปลอดภัย เคร่ืองดับเพลิงชนิดเคมี
ค่าครุภัณฑ์ แห้งติดต้ังตามจุดเส่ียง

ภัยในชุมชนจ านวนปีละ
๔๐ ตู้รวม ๑๔๐ตู้ๆละ
๖๕๐ บาท

20 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือส่ือสารเพียงพอ  - จัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่ง ๑๔,๐๐๐  -  -  - ส านักปลัด ฯ
และส่ิงก่อสร้าง วทิยส่ืุอสาร ต่อการใช้งานฉุกเฉิน วทิยส่ืุอสารคมนาคม
ค่าครุภัณฑ์ ชนิดใช้ประจ าทีข่นาด 

ขนาด ๔๐ วตัต์พร้อม
อุปกรณ์

21 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๕๐,๐๐๐  -  -  - ส านักปลัด ฯ
และส่ิงก่อสร้าง ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์ บีทีย ูจ านวน ๑ เคร่ือง

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศขนาด 60,000  -  -  - กองการศึกษา
และส่ิงก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองปรับอากาศ 30,000 บีทียู ร.ร.พลประ
ค่าครุภัณฑ์ ทีเ่พียงพอในห้องประชุม จ านวน 2 เคร่ือง ชานุกูล

ราชาวดี
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23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ดนตรีและ จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี  - 500,000  -  - กองการศึกษา
และส่ิงก่อสร้าง นาฎศิลป์ พืน้เมืองอีสาน/เคร่ืองดนตรีสากล พืน้เมือง อีสาน/ ร.ร.พลประ
ค่าครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรี เคร่ืองดนตรีสากล 1 ชุด ชานุกูล

พืน้เมืองเพียงพอกับผู้เรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ดนตรีและ โครงการจัดซ้ือเคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี  - 2,000,000  -  - กองการศึกษา
และส่ิงก่อสร้าง นาฎศิลป์ ดนตรี/ วงโยธวาทิต 1 ชุด ร.ร.พลประ
ค่าครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรี ชานุกูล

วงโยธวาทิต 1 ชุด ให้
เพียงพอกับผู้เรียน

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี ้ครู จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้ 200,000  -  -  - กองการศึกษา
และส่ิงก่อสร้าง และนักเรียนเพือ่จัดซ้ือโต๊ะ ครูจ านวน 15  ชุด ร.ร.เทศบาล
ค่าครุภัณฑ์ เก้าอีค้รูทีไ่ด้มาตรฐานและ และนักเรียน ศรีเมืองฯ

เหมาะสมกับระดับ 7 ขึน้ไป จ านวน 100 ชุด
26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือพัดลมเพดาน จัดซ้ือพัดลมเพดานที่ 100,000  -  -  - กองการศึกษา

และส่ิงก่อสร้าง เพือ่ชือ้พัดลมเพดาน แข็งแรง ได้มาตรฐาน ร.ร.เทศบาล
ค่าครุภัณฑ์ ตามห้องเรียนทุกอาคาร  จ านวน 100  ชุด ศรีเมืองฯ

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์โฆษณาและ โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ จัดซ้ือโทรทัศน์ใช้สอนที่ 100,000  -  -  - กองการศึกษา
และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ เพือ่ชือ้โทรทัศน์ใช้สอน ได้มาตรฐาน ร.ร.เทศบาล
ค่าครุภัณฑ์ ตามห้องเรียนทุกอาคาร จ านวน 26  ห้อง ศรีเมืองฯ

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 100,000  -  -  - กองการศึกษา
และส่ิงก่อสร้าง เพือ่ชือ้คอมพิวเตอร์ใช้งาน ส าหรับงานธรุการ ร.ร.เทศบาล
ค่าครุภัณฑ์ ธรุการ จ านวน 3  ชุด ศรีเมืองฯ
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29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมล าโพง จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อม 50,000  -  -  - กองการศึกษา
และส่ิงก่อสร้าง วทิยุ แบบพกพา ชนิดมีขาต้ัง อุปกรณ์ครบชุด ศูนยพ์ัฒนา
ค่าครุภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  -ตู้ล าโพง (ตู้มอนิเตอร์ 2 ใบ) เด็กเล็ก

จ านวน 1 ชุด  -ขาต้ังล าโพง(จ านวน 2 ตัว)
เพือ่ใช้ในการจัดกิจกรรม  -ไมล์ลอย (จ านวน 1 ชุด)
การเรียนการสอนของศูนยฯ์  -สายล าโพง 30 เมตร

 -แจ็คล าโพง (จ านวน 4 ตัว)

30 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีวสัดุครุภัณฑ์และ -รถยนต์ตู้ 15 ทีน่ัง่ 1 คัน 2,000,000 กองสาธารสุข
และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ และส่ิงแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์ ทีม่ีคุณภาพและปริมาณที่

เหมาะสมในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน

31 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีรถบรรทุกขยะเพียงพอต่อ - รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบ 2,500,000 กองสาธารสุข
และส่ิงก่อสร้าง การขนยา้ยขยะในขตชุมชน เปิดข้างเทท้าย ความจุไม่น้อยกวา่ และส่ิงแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์ 15 ลูกบาศก์หลา รถบรรทุก 6 ล้อ 

ขนาด 200 แรงม้า จ านวน 1 คัน

32 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีรถบรรทุกขยะเพียงพอต่อ -รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัด 4,800,000 กองสาธารสุข
และส่ิงก่อสร้าง การขนยา้ยขยะในขตชุมชน ท้ายความจุไม่น้อยกวา่ 10 ลบ.ม. และส่ิงแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 230 แรงม้า

จ านวน 1 คัน
33 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีรถบรรทุกขยะเพียงพอต่อ -รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบบรร 3,900,000 กองสาธารสุข

และส่ิงก่อสร้าง การขนยา้ยขยะในขตชุมชน ทุกคอนเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกวา่ และส่ิงแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์ 8 ลูกบาศก์เมตร รถบรรทุก 6 ล้อ

ขนาด 230 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน
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34 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีรถบรรทุกขยะเพียงพอต่อ -รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองสาธารสุข
และส่ิงก่อสร้าง การขนยา้ยขยะในขตชุมชน เปิดข้างเทท้ายขนาดไม่น้อยกวา่ และส่ิงแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์ 3 ตัน 6 ล้อมีก าลังแรงม้าไม่น้อยกวา่

150 แรงม้า ถังบรรทุกขยะมูลฝอย
มีขนาดความจุไม่น้อยกวา่
10 ลูกบาศก์ หลา จ านวน 3 คัน

35 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ใช้ในการบ่อขยะ -รถขุดตีนตะขาบหรือแบ็คโฮ 5,000,000 กองสาธารสุข
และส่ิงก่อสร้าง ก าลังแรงม้าไม่น้อยก่า 200 แรงม้า และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 คัน

36 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ใช้ในการภารกิจน้ าท้วมขัง -เคร่ืองสูบน้ าแบบเทรลเลอร์ลากจูง 600,000 - กองสาธารสุข
และส่ิงก่อสร้าง ในชุมชน 50 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์

37 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ใช้ในการกิจป้องกันยงุโรคไข้เลือด -จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั 150,000 150,000 กองสาธารสุข
และส่ิงก่อสร้าง ออก (สวงิฟอกซ์) 2 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์

38 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้ และเทคโนโลยสีมัยใหม่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 กองสวสัดิการ
และส่ิงก่อสร้าง มาใช้ในการปฏิบัติงานอยา่งพอเพียง จ านวน 1 เคร่ือง สังคม
ค่าครุภัณฑ์

สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้ และเทคโนโลยสีมัยใหม่  เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สีชนิดเติม 6,000 กองสวสัดิการ
และส่ิงก่อสร้าง มาใช้ในการปฏิบัติงานอยา่งพอเพียง หมึกได้ สามารถถ่ายเอกสาร สังคม
ค่าครุภัณฑ์ ในตัว จ านวน 1 เคร่ือง

สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้ และเทคโนโลยสีมัยใหม่  เคร่ืองส ารองไฟ 7,000 กองสวสัดิการ
และส่ิงก่อสร้าง มาใช้ในการปฏิบัติงานอยา่งพอเพียง จ านวน 1 เคร่ือง สังคม
ค่าครุภัณฑ์
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สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้ และเทคโนโลยสีมัยใหม่  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 11,000 11,000 กองสวสัดิการ
และส่ิงก่อสร้าง มาใช้ในการปฏิบัติงานอยา่งพอเพียง จ านวน 2 ตู้  (2558 = 35,000) สังคม
ค่าครุภัณฑ์

39 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ 1.เพือ่เพิม่พืน้ทีใ่ช้สอยในการปฏิบัติงาน  - จัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 28,000      กองสวสัดิการ
และส่ิงก่อสร้าง 2.เพือ่ให้มีอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปรับปรุง ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สังคม
ค่าครุภัณฑ์ อุณหภูมิห้องท างานให้เหมาะสม ขนาด 18,000 บีทียู

และมีสภาพแวดล้อมทีดี่ จ านวน 1 เคร่ือง
เพิม่พืน้ทีใ่ช้สอยในการปฏิบัติงาน

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์  - มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ  - จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1,980,000   -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง ปฏิบัติงานอยา่งพอเพียง 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ค่าครุภัณฑ์ ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี แบบกระบะ

เทท้าย จ านวน 1 คัน
41 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์  - มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ  - จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี ้ระดับ 3-6 จ านวน 35,000       -  -  - กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง ปฏิบัติงานอยา่งพอเพียง 7 ชุด
ค่าครุภัณฑ์

42 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์  - มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ  - จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี ้ระดับ 7-9 จ านวน 15,000       -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง ปฏิบัติงานอยา่งพอเพียง 3 ชุด
ค่าครุภัณฑ์

43 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีตู้เก็บเอกสารทีเ่พียงพอ  - จัดซ้ือตู้เอกสารชนิดบานเล่ือน 28,000       -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง และใช้งานสะดวกเป็นระบียบ กระจก 4 ฟุต จ านวน 4ใบ
ค่าครุภัณฑ์

44 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีตู้เก็บเอกสารทีเ่พียงพอ  - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2  - 28,000          -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 4 ใบ
ค่าครุภัณฑ์

45 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบประมวล  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ 35,000       -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง ผลทีท่ันสมัย พกพา จ านวน 1 เคร่ือง
ค่าครุภัณฑ์
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แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

46 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก  - จัดซ้ือโทรทัศน์สีจอแบน  - 35,000          -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง ติดตามข่าวสารและบริการประชาชน LCD ชนาด 32" จ านว 1  เคร่ือง
ค่าครุภัณฑ์

47 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองปรินต์เอกสารจาก  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 8,000         -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
ค่าครุภัณฑ์

48 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ใช้ปฏิบัติงานวดัระดับถนน  - จัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียม 5,000         -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง แบบชัก 4 ม. จ านวน 1 อัน
ค่าครุภัณฑ์

49 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานเขียนแบบ  - จัดซ้ืออุปกรณ์เขียนแบบ 5,000         -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์

50 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองพิมพ์เอกสารทีพ่ิมพ์สีได้  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจต ขนาด 15,000       -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง A3 จ านวน 1 เคร่ือง
ค่าครุภัณฑ์

51 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 70,000       -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง รองรับระบบโปรแกรมต่างทีท่ันสมัย พร้อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  เคร่ืองส า
ค่าครุภัณฑ์ รองไฟฟ้า  โต๊ะ เก้าอี ้จ านวน 2  ชุด

52 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้ม้มีเคร่ืองมือถ่ายภาพการ  - จัดซ้ือกล้องระดับอัตโนมัติพร้อม  - 50,000          -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง ปฏิบัติงานก่อสร้าง และตรวจงาน อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์

53 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองท าน้ าเยน็บริการ  - จัดซ้ือตู้ท าน้ าเยน็-น้ าร้อน แบบถัง 13,000       -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง ประชาชน คว่ า จ านวน 1 ตู้
ค่าครุภัณฑ์

54 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น ครุภัณฑ์  เพือ่ใช้ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร  - จัดซ้ือนัง่ร้านเหล็ก   ขนาด 40,000       -  -  - กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง สถานที่ 1.20×1.70 เมตร จ านวน 12 ชุด
ค่าครุภัณฑ์
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ส่วนที่ ส่วนที่ 55  
 
 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   และในการประเมินผล
แผนพัฒนานั้น จะต้องด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน  
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน  
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน  
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน  
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
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  คณะกรรมการติดตามประเมินผลพิจารณาการให้คะแนนจากแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นและหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่
ได้ 

 (9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

 ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
            1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ีประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน  
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน  
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน  
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน  
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน  
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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  คณะกรรมการติดตามประเมินผลพิจารณาการให้คะแนนตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 
 
 
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) 
 

 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน            

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ภายใต้หลักประชารัฐ เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI)         ที ่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)     ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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2. แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี่ 
วิธีในการติดตามประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  ดังนี้  

1. ก าหนดกรอบ  แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองพล  

2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล  
3. ประชุมชี้แจงแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผล  เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ
แนวทาง  วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการ
ประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง  

4. ลงพื้นที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
ก าหนด  

5. น าข้อมูลการลงพื้นที่มาวิเคราะห์ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด และสรุปผลการติดตาม
และประเมินผล 

6. ประชุมน าเสนอ ผลสรุปการวิเคราะห์ที่ได้ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมและจัดท ารูปเล่มส่ง
หน่วยงานต่างๆในเทศบาลเมืองเมืองพล เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองพล ต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล  ดังนี้  

1. การใช้แบบสอบถาม  
2. การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
3.แบบประเมินตามเกณฑ์ก าหนดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์และโครงการ) 
4.แบบรายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ 

 เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเมืองพล ทั้ง 14 ชุมชน มีวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และสอบสัมภาษณ์  เก็บข้อมูลจริงจากแบบประเมินตาม
เกณฑ์ และจากการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 30  (5) ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ 
จากโดยใช้รูปแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

-แบบประเมินคุณภาพของแผน พัฒนาตามประเด็นและหลักเกณฑ์  การติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาตามประเด็นและหลักเกณฑ์  การติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
    ( 2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

การติดตาม (Evaluation) 
 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และโครงการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาสี่
ปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้   
 3.2 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
          การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การ 

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีจะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด       
4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  
(Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ า
ขนาดย่อยเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ    

http://www.dla.go.th/
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มากมาย จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็น
สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
      (3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – 
day) หรือ คน เดือน (Man – month) 
                  (4)ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ 

ด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (2) ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนิน
กิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน     
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัด
ทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่า
สาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดู 

จากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม 
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมาก
น้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก 
จ านวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล  
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  (3) ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงาน 

ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งท่ีมุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
  (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมาก
ยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละ
พฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่  

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ  

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึน ทั้งท่ีได้รับการแก้ไขแล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความ
เร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
  (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ  น ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือ
สนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับ
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ความเสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ     

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีแห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณ
หรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ
ของโครงการ 
  (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงาน
ในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
  (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลัง
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นท่ีโครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ 

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่ม
ย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหา
ต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม ่โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตร ี
  (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็น
ธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ
กระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 
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8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่ 

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการ
ด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง 
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสีย
ไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเข่ือน 
  (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด 
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้อง
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม 
(Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
*************************** 
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