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ส่วนที ่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
เทศบาลตําบลประโคนชัย “ประโคนชัย” เดิมคือ “เมืองตะลุง” (ตั้งอยู่บ้านตะลุงเก่า ตําบล

โคกม้า อําเภอประโคนชัย ปัจจุบันย้ายมาอยู่ตําบลประโคนชัย) คําว่า "ตะลุง" หมายถึง เสาใหญ่หรือเสาหิน
สําหรับผูกช้าง (ซึ่งเชื่อกันว่ารัชกาลที่ ๑ ทรงผูกช้าง ณ บริเวณอําเภอประโคนชัย) เมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. 
๒๔๔๐) “เมืองตะลุง” ได้ตั้งเป็นอําเภอ เรียกว่า “อําเภอประโคนไชย” ขึ้นตรงต่อ มณฑลนครราชสีมา ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เมืองแปะหรืออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน , เมืองนางรอง , เมืองพุทไธสงสมันหรือ
อําเภอพุทไธสงในปัจจุบัน , เมืองพิมาย ปัจจุบันย้ายไปขึ้นกับจังหวัดนครราชสีมา , เมืองรัตนบุรีปัจจุบันย้ายไป
ขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์ และ“เมืองตลุง”ปัจจุบัน คือ อําเภอประโคนชัย 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนชื่ออําเภอเป็น “อําเภอตะลุง” คืน 
เนื่องจากคนไม่นิยมเรียกกัน แต่ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการฟ้ืนฟูเปลี่ยนชื่ออําเภอ เพ่ือเป็น
การรักษาซึ่งประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่น จึงได้เปลี่ยน “อําเภอตะลุง” เป็น “อําเภอประโคนชัย” เมื่อวันที่ ๑๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง “ประโคนชัย” มาจากภาษาเขมร “ประโคน” มาจากคําว่า “ปังกูล” 
หมายถึง เสา หรือ หลัก แล้วเติม “ชัย” เพ่ือเป็นสิริมงคล “ประโคนชัย” จึงหมายถึง หลักชัย (เมืองตะลุง ร.ศ.
๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)  ๑๑๙ ปี จากเมืองตะลุงสู่อําเภอประโคนชัย) 

เทศบาลตําบลประโคนชัย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลประโคนชัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๙๙ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตําบลประโคนชัย ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๙ ก/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒) 
โดยได้รับการถ่ายโอนอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 
ภายในดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตําบลประโคนชัย มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ในส่วน

วงกลมรอบนอกจะปรากฏชื่อ “เทศบาลตําบลประโคนชัย” อยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างจะเป็นชื่อ “จังหวัด
บุรีรัมย์” ที่เทศบาลตําบลประโคนชัยตั้งอยู่  ส่วนของวงกลมด้านในมีความหมายภายในตามสัญลักษณ์ ดังนี้ 
   ท้องฟูา  ด้านหลังองค์ปราสาท หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตําบลประโคนชัย 
ที่จะมีการพัฒนา ก้าวหน้า มีความร่มเย็น เป็นสุขและปลอดภัย ของชาวประโคนชัย 
   ปราสาทหินเมืองต่ํา  ซึ่งเป็นเทวสถานอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอประโคนชัยที่รุ่งเรือง
มาอย่าง ช้านาน นอกจากนั้นยังหมายถึงความมั่นคงของเทศบาลตําบลประโคนชัย และความเป็นปึกแผ่นของ
ชาวประโคนชัยด้วย 
   เนินทุ่งหญ้า  อยู่ด้านหน้าองค์ปราสาท หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของประโคนชัย ซึ่งเป็น
อู่ข้าวอู่น้ําของคนอีสานใต้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีชื่อเสียงที่เป็นผลผลิตในเขตอําเภอประโคนชัย 
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๑. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลตําบลประโคนชัย ตั้งอยู่ในเขตอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และสํานักงาน
เทศบาลตําบลประโคนชัย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๖ ถนนนัยประศาสน์ ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอําเภอเมืองบุรีรัมย์ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ ระยะทาง ๔๔ 
กิโลเมตร  มีระยะทางถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
  - เทศบาลถึงกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๓๗๕   กิโลเมตร 
  - เทศบาลถึงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๓๐  กิโลเมตร 
  - เทศบาลถึงจังหวัดสุรินทร์ ระยะทางประมาณ  ๖๖ กิโลเมตร 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ N๑๔.๖๐๙๕๔ , E๑๐๓.๐๘๑๖๙๑  
ขนาดพื้นที ่  เทศบาลตําบลประโคนชัยมีพ้ืนที่  ๔.๒๕  ตารางกิโลเมตร  
อาณาเขต  เทศบาลตําบลประโคนชัยมีพ้ืนที่ครอบคลุมบางส่วนของตําบลประโคนชัย พ้ืนที่

โดยรอบติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลประโคนชัย   
  มีขอบเขตของเทศบาลต าบลประโคนชัย  ดังนี้ 
  ด้านเหนือ : ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากทางหลวงสายประโคนชัย-
บุรีรัมย์  ตอนที่ตรงกับฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัย  ไปทางทิศตะวันตก ๓๐๐ เมตร 
                   จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัย และเลียบ
ตามฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัยไปทางทิศตะวันออก ถึงฟากตะวันออกของถนนชัยศิริ ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี ๒ 
  ด้านตะวันออก : จากหลักเขตที่ ๒ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนชัยศิริไปทางทิศใต้ถึง 
ฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธํารงค์  ตรงที่บรรจบกับถนนชัยศิริ  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๓ 
   จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธํารงค์ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้  ถึงฟากเหนือของถนนนัยประสาสน์  ตรงที่บรรจบกับถนนสังฆทัตธํารงค์  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๔ 
   จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของถนนภักดีดํารง ไปทางทิศใต้
ถึงจุดที่อยู่ห่างจากฟากใต้ของถนนปราบริปูไปทางทิศใต้ ๑๕๐ เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๕ 

 ด้านใต้ : จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของถนนปราบริปู ไปทางทิศตะวันตกถึง
ฝั่งใต้ของห้วยละเวี้ย  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๖ 
   จากหลักเขตท่ี ๖ เลียบตามฝั่งใต้ของลําห้วยละเวี้ยไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่อยู่ห่าง
จากฟากตะวันตกของถนนอํานวยกิจไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๗ 
  ด้านตะวันตก : จากหลักเขตท่ี  ๗  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตท่ี ๑  
  (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙) 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลตําบลประโคนชัยส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีความลาดเอียงเล็กน้อยจากทิศใต้ลงไปทาง 
ทิศเหนือ มีห้วยละเวี้ยไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านแนวเขตเทศบาลด้านทิศใต้  
ในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ชุมชนเกือบทั้งหมดส่วนรอบเขตเทศบาลเป็นพ้ืนที่ทําเกษตรกรรม  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เทศบาลตําบลประโคนชัย อยู่ห่างจากทะเลด้านฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยประมาณ 310 
กิโลเมตร อิทธิพลจากทะเลเข้าถึงน้อยทําให้ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยค่อนข้างต่ํา โดยทั่วไปจึงมีลักษณะอากาศใน
ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําและฤดูร้อนอุณหภูมิสูงแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ลมประจําที่พัดผ่านมีลมมรสุมและลม
พายุพัดผ่านความชื้นและความหนาวเย็นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมประจําที่พัดผ่าน 

1.4 ลักษณะของดิน 
  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ําใช้ประโยชน์ในการทํานาข้าว  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  เทศบาลตําบลประโคนชัยมีแหล่งน้ําที่ประชาชนใช้ประโยชน์ จําแนกได้ 2 ประเภท คือ 

๑. แหล่งน้ าธรรมชาติผิวดิน  มี 2 แห่ง  ดังนี้ 
- หนองระแซซัน  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน และประชาชน 

ที่อาศัยอยู่รอบๆ ใช้น้ําเพ่ืออุปโภค 
- ห้วยละเว้ีย  เป็นห้วยตามธรรมชาติ มีความกว้างประมาณ 10 เมตร เป็นทาง

ระบายน้ําจากในเขตชุมชนไหลออกไปนอกเขตเทศบาล 
๒. แหล่งน้ าชลประทาน 

- อ่างเก็บน้ าสนามบิน  ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  สามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ 
3,130,000 ลูกบาศก์เมตร มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ประชาชนใช้ในการเกษตรกรรม และการ
ประปาเทศบาลซึ่งเป็นกิจการพาณิชย์ ใช้ในการผลิตน้ําประปาเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขต
เทศบาล 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เทศบาลตําบลประโคนชัยเป็นพื้นที่ชุมชน จึงใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
วัด สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงไม่มีปุาไม้ในพ้ืนที่ของเทศบาล
แต่อย่างใด ลักษณะของไม้ที่ปลูกเป็นเพียงพืชผลที่ปลูกไว้กินในครัวเรือน 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง  
เทศบาลตําบลประโคนชัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๖  ชุมชน  ดังนี้ 
 ๑. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยา  ๒. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา ๓. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ 

  ๔. ชุมชนวัดจําปา    ๕. ชุมชนหลักเมือง   ๖. ชุมชนอํานวยกิจ  
 ๗. ชุมชนหนองจอกพัฒนา   ๘. ชุมชนกันเตอล   ๙. ชุมชนตาเจรือม 
 ๑๐. ชุมชนหนองกกเหนือ    ๑๑. ชุมชนหนองกกใต้   ๑๒. ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด 
 ๑๓. ชุมชนวัดโคนคุ้มอําปึล   ๑๔. ชุมชนชัยมงคล  ๑๕. ชุมชนวัดโพธิ์ 
 ๑๖. ชุมชนศูนย์การค้า 
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2.2 การเลือกตั้ง  
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลประโคนชัย จัดให้มีการเลือกตั้งนายก 
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลประโคนชัย กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย
แบ่งเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง ๑๒ หน่วยเลือกตั้ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย จํานวน ๒ คน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลประโคนชัย เขต ๑ จํานวน ๑๑ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลประโคนชัย เขต ๒  
จํานวน ๑๑ คน  มีผลการเลือกตั้งดังนี้ 

นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๗,๖๓๓  คน    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ๕,๒๘๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๘ 
บัตรดี  ๕,๐๔๓  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗   บัตรเสีย  ๑๕๙  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ 
บัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๘๖  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ 
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง  คือ  นายประสงค์  พวงไพบูลย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,๙๑๙  คน    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ๒,๖๖๔  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๘ 
บัตรดี  ๒,๔๙๕  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๖   บัตรเสีย  ๑๑๕  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒ 
บัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๕๔  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๓ 
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง  คือ  ๑) นายเชิดพงษ์  ดอกประโคน  ๒) นายมงคล  แผ้วพลสง  

๓) นายศักดิ์  สินรัมย์   ๔) นายเฉลิมชัย  ไวยาประโคน 
๕) ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ   ๖) ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,๗๑๔  คน    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ๒,๖๒๔  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๕ 
บัตรดี  ๒,๕๐๐  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๗     บัตรเสีย  ๘๗  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๒ 
บัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๓๗  บัตร  คิดเปน็ร้อยละ ๑.๔๑ 
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง  คือ ๑) นายจีระ  หรีกประโคน  ๒) นายนก  หลอมประโคน 

๓) นายพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์   ๔) นางสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
๕) นายอ้อย  ทรงประโคน   ๖) นายสุธีร์  ธนูศิลป์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครบ
จํานวน  เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
     ข้อ ๒ กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่จะพ้นจากตําแหน่ง ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงอยู่
ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้มีจํานวนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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ข้อ ๕ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากตําแหน่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากตําแหน่ง
เนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ตารางท่ี ๑  แสดงจํานวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
รายละเอียด ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๘  ปีขึ้นไป ๓,๕๓๗ ๔,๑๕๙ ๗,๖๙๖ 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๒๐  ปีขึ้นไป ๓,๔๑๙ ๔,๐๒๕ ๗,๔๔๔ 

(ท่ีมา : สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลประโคนชัย  ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 
 
๓. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๒๗๘ คน เป็นชาย ๔,๘๖๐ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๙ ของประชากรทั้งหมด และเป็นหญิง ๕,๔๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๑ ของ
ประชากรทั้งหมด มีจํานวนบ้านทั้งสิ้น ๓,๙๒๕ หลังคาเรือน อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 
๒,๔๑๘  คนต่อตารางกิโลเมตร 

ตารางท่ี ๒  แสดงจํานวนบ้านและประชากรแยกตามพ้ืนที่ 
หมู่ที่ บ้าน 

(หลังคาเรือน) 
ประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ทะเบียนบ้านกลาง ๑ ๓๗ ๓๓ ๗๐ 

หมู่ที่ ๑ ๗๔๙ ๑,๐๑๐ ๑,๑๒๖ ๒,๑๓๖ 
หมู่ที่ ๒ ๕๗๘ ๖๑๐ ๗๓๖ ๑,๓๔๖ 
หมู่ที่ ๓ ๑,๐๑๑ ๑,๐๑๕ ๑,๐๙๑ ๒,๑๐๖ 
หมู่ที่ ๔ ๔๖๒ ๖๒๗ ๗๓๘ ๑,๓๖๕ 
หมู่ที่ ๕ ๒๗๗ ๔๕๐ ๔๘๗ ๙๓๗ 
หมู่ที่ ๖ ๒๑๕ ๒๕๙ ๒๘๕ ๕๔๔ 
หมู่ที่ ๗ ๖๓๒ ๘๕๒ ๙๒๒ ๑,๗๗๔ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๙๒๕ ๔,๘๖๐ ๕.๔๑๘ ๑๐,๒๗๘ 
 (ท่ีมา : สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลประโคนชัย  ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางท่ี ๓  แสดงจํานวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 

รายละเอียด ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
บุคคลที่ต้องทําบัตรประจําตัวประชาชน ๖๘ ๕๙ ๑๒๗ 
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร ๖๗ ๐ ๖๗ 
บุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ๕๖ ๐ ๕๖ 

(ท่ีมา : สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลประโคนชัย  ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 
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ตารางท่ี ๔  แสดงจํานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อายุต่ํากว่า  ๑๘  ปี ๑,๒๘๗ ๑,๒๒๘ ๒,๕๑๕ 
อายุ  ๑๘ - ๕๙  ปี ๒,๘๒๔ ๓,๐๘๙ ๕,๙๑๓ 
อายุมากกว่า  ๖๐  ปี ๗๔๔ ๑,๐๙๙ ๑,๘๔๓ 
สัญชาติจีน ๑ ๑ ๒ 
สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน ๔ ๑ ๕ 

รวมทั้งสิ้น ๔,๘๖๐ ๕,๔๑๘ ๑๐,๒๗๘ 
(ท่ีมา : สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลประโคนชัย  ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 

 
๔. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา  
เทศบาลตําบลประโคนชัยมีโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย และมี

สถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีดังนี้ 
ตารางท่ี ๕  แสดงจํานวนบุคลากรของสถานศึกษาและจํานวนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 

(ข้อมูล :  ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙) 
 

สังกัด 
 

โรงเรียน 

 

จํานวน 
คร ู

ก่อนประถม ประถม จํานวน 
นักเรียน 
พิการ 

จํานวน 
ห้องเรียน 

จํานวน 
นักเรียน 

จํานวน 
ห้องเรียน 

จํานวน 
นักเรียน 

สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต ๒ 
(สพป.บร.๒) 

อนุบาลประโคนชัย 
(อํานวยกิจราษฎร์
วิทยาคาร) 

๕๐ ๑๐ ๒๕๒ ๓๐ ๑,๐๐๕ ๓๘ 

ประโคนชัยวิทยา   ๔๗ ๗ ๒๒๐ ๒๗ ๙๖๕ ๔๙ 
วัดแจ้ง (เศียรคุรุ
ราษฎร์บํารุง) 

๑๒ ๒ ๔๗ ๑๒ ๒๖๔ ๓๒ 

โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย ๘ ๗ ๑๕๐ ๑ ๑๑ - 
 

ตารางท่ี ๖  แสดงจํานวนบุคลากรของสถานศึกษาและจํานวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(ข้อมูล : ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙) 

 
สังกัด 

 
โรงเรียน 

 

จํานวน 
คร ู

มัธยมต้น มัธยมปลาย จํานวน 
นักเรียน 
พิการ 

จํานวน 
ห้องเรียน 

จํานวน 
นักเรียน 

จํานวน 
ห้องเรียน 

จํานวน 
นักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๒ (สพม.๓๒) 

ประโคนชัย 
พิทยาคม 

๑๒๘ ๓๙ ๑,๔๖๔ ๓๙ ๑,๔๖๔ ๑ 

เมืองตลุง 
พิทยาสรรพ์ 

๙๒ ๒๗ ๑,๐๕๖ ๒๗ ๑,๐๑๒ ๖ 

รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ ๖๖ ๒,๕๒๐ ๖๖ ๒,๔๗๖ ๗ 
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หอสมุดเทศบาลตําบลประโคนชัย เดิมเรียกว่าหอสมุดแห่งชาติ สาขาประโคนชัย สังกัดสํานัก
ศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ตั้งอยู่ในบริเวณวัดกลาง อําเภอประโคนชัย ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
กรมศิลปากรได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้เทศบาลตําบลประโคนชัย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๒ ตําบล
ประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย  โดย
หอสมุดเทศบาลตําบลประโคนชัย มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ และสืบทอดมรดกทางด้าน
วัฒนธรรม และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 

ตารางท่ี ๗  แสดงการให้บริการหอสมุดเทศบาลตําบลประโคนชัย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายการ จ านวน หน่วยนับ 

๑. จํานวนผู้เข้าใช้บริการ ๑๙,๒๔๓ คน 
ชาย ๙,๑๐๕ คน 
หญิง ๑๐,๑๓๘ คน 

๒. จํานวนสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุที่มีผู้เข้าใช้บริการ   
    ๒.๑ หนังสือ ๓๗,๑๔๕ เล่ม 
    ๒.๒ วิทยานิพนธ์ ๑๗ เล่ม 
    ๒.๓ วารสาร ๑,๒๖๗ ฉบับ 
    ๒.๔ หนังสือพิมพ์ ๒,๑๙๐ ฉบับ 
    ๒.๕ ราชกิจจานุเบกษา - เรื่อง 
    ๒.๖ เอกสารโบราณ สมุดไทย/คัมภีร์ใบลาน ๑,๓๗๖ ผูก 
    ๒.๗ โสตทัศนวัสดุ/แถบบันทึกเสียง(เทป), แถบบันทึกภาพ 
(VDO), CD-ROM CD,VCD,DVD  

๒๐ เรื่อง 

๓. บริการตอบคําถามและช่วยค้น ๒๕๕ คําถาม 
๔. บริการอินเทอร์เน็ต ๒๔๑ คน 
๕. บริการยืม-คืน  ๕๗๗ เล่ม 
๖. สมาชิกชมรมหนูรักห้องสมุด ๒๖๑ คน 

 
4.2 สาธารณสุข 

  ในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย มีโรงพยาบาลประโคนชัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด  
90  เตียง  ตั้งอยู่ 1 แห่ง  โดยมีบุคลากรดังนี้   
  - แพทย์  12  คน - ทันตแพทย์  7  คน   - นักเทคนิคการแพทย ์6 คน 
  - เภสัชกร  12 คน - นักกายภาพ  4 คน - นักรังสีการแพทย์  2  คน 
  - พยาบาลวิชาชีพ  110  คน - นักวิชาการและเจ้าพนักงานสาธารณสุข  48  คน 
  และมีคลินิกเวชกรรม  4  แห่ง  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง  2  แห่ง  สถานพยาบาล 3  แห่ง 

(ท่ีมา : โรงพยาบาลประโคนชัย ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม  2558) 
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 ตารางท่ี ๘  แสดงฐานข้อมูลคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง และสถานพยาบาล ปี 2559 
ล าดับ

ที ่
ชื่อคลินิก/สถานพยาบาล ผู้ประกอบการ เลขที่ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 
เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

1 สหคลินิกแพทย์หญิงสุรีรัตน์ 
ทันตแพทย์วัชรินทร์ 

พญ.สุรีรัตน์ เทียนศิริวงศากุล 31110000146 14629 
ทพ.วัชรินทร์ เทียนศิริวงศากุล ท.3957 

2 คลินิกนายแพทย์สุทัศน์ นพ.สุทัศน์  ไชยบัง 31101000550 13490 
3 คลินิกแพทย์หญิงพรรณทิพา พญ.พรรณทิพา  สังฆฤทธิ์ 31101001351 26821 
4 คลินิกแพทย์หญิงยุพิน พญ.ยุพิน  พระไวย์ 31102000551 25536 
5 คลินิกนายแพทย์กิตติศักดิ์ นพ.กิตติศักดิ์  วิทยาไพโรจน์ 31101001451 24774 
6 รักษ์ฟัน ทพญ.สุภัทรา  ฉั่วสุวรรณ 31103000456 ท.8900 
7 คลินิกสมพจน์การพยาบาล

และผดุงครรภ์ 
นางสมพจน์  ทองกระจาย 31105000128 ผ.13895 

8 คลินิกประคองการพยาบาล
และผดุงครรภ์ 

นางประคอง  มีศิลป์ 31105000132 พ.6366 

9 พงษ์ศรคลินิกการพยาบาล 
และผดุงครรภ์ 

นางพงษ์ศรี  พลวัน 31105001047 4711043923 

  (ท่ีมา : โรงพยาบาลประโคนชัย  ข้อมูล  ณ  31  ธันวาคม  2558) 
 

  นอกจากนี้ยังมีร้านขายยาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย จํานวน 17 แห่ง แยกเป็น
ประเภท ขย.1 (มีเภสัชกรประจําร้าน) 8 แห่ง  และประเภท ขย.2 (ไม่ใช่เภสัชกรแต่ได้รับการอบรม) 9 แห่ง 
 

  จากรายงานการจัดอันดับโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา โดยใช้จํานวนผู้ปุวยเป็นเกณฑ์
ในการจัดอันดับโรคของอําเภอประโคนชัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 พบว่าโรคที่มี
จํานวนผู้ปุวยสูงสุดตามลําดับ ดังนี้  

ตารางท่ี ๙  แสดงจํานวนโรคที่ต้องเฝูาระวัง 10 อันดับแรกของอําเภอประโคนชัย 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโรค จ านวนผู้ป่วย 

(ราย) 
อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน 
จ านวนตาย 

(ราย) 
อัตราตายต่อ

ประชากรแสนคน 
1 อุจจาระร่วง 2178 1609.93 0 0 
2 ไข้/ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1781 1316.48 0 0 
3 โรคไข้เลือดออก 313 231.36 0 0 
4 โรคปอดบวม 279 206.23 0 0 
5 อาหารเป็นพิษ 251 185.53 0 0 
6 โรคตาแดง 117 86.48 0 0 
7 สุกใส 47 34.74 0 0 
8 S.T.D.,total 45 33.26 0 0 
9 มือเท้าปาก 41 30.31 0 0 

10 Influenza 17 12.57 0 0 
 (ท่ีมา : โรงพยาบาลประโคนชัย  ข้อมูล  ณ  31  ธันวาคม  2558) 
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  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลประโคนชัย มีพยาบาลวิชาชีพ 2 คน มีเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) เทศบาลตําบลประโคนชัย จํานวน 141 คน เป็นกลไกสําคัญใน
การประสานงานด้านการสาธารณสุขในชุมชน  และมีประชาชนมาใช้บริการสรุปไดด้ังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑๐  แสดงจํานวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลประโคนชัย 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

จ านวน (ครั้ง) รวม จ านวน (ครั้ง) รวม 
การใช้บริการ รายเก่า 1,470 1,729 ๑,๔๕๙ ๑,๗๐๒ 

รายใหม่ 259 ๒๔๓ 
ที่อยู่ ในเขตเทศบาล 1,386 1,729 ๑,๒๙๘ ๑,๗๐๒ 

นอกเขตเทศบาล 343 ๔๐๔ 
สิทธิ์การรักษา บัตรทอง 1,196 1,729 ๑,๑๗๕ ๑,๗๐๒ 

ประกันสังคม 121 ๑๔๑ 
เบิกได ้ 412 ๓๘๖ 

แยกตามกลุ่มอายุ ผู้ใหญ่ (มากกว่า 15 ปีขึ้นไป) 1,453 1,729 ๑,๔๑๗ ๑,๗๐๒ 
เด็ก (น้อยกว่า 15 ปี) 276 ๒๘๕ 

แยกตามเพศ ชาย 648 1,729 ๖๙๑ ๑,๗๐๒ 
หญิง 1,081 ๑๐๑๑ 

 
ตารางท่ี 1๑  แสดงจํานวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลประโคนชัย (แยกประเภท) 

รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จ านวน (ครั้ง) รวม จ านวน (ครั้ง) รวม 

อายุรกรรม 1,027  
1,729 

๙๓๖  
๑,๗๐๒ 

 

เด็ก 276 ๒๘๕ 
ศัลยกรรม (ทําแผล) 389 ๔๕๕ 
วางแผนครอบครัว 37 ๒๖ 

 
4.3 อาชญากรรม 
 จากสถิติของสถานีตํารวจภูธรประโคนชัย  ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม - 31 ธันวาคม 2558   

มีคดีที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย แยกเป็น คดีอาญา จํานวน 145 คดี และคดีจราจร จํานวน 18  
คด ี

4.4 ยาเสพติด 
จากสถิติของสถานีตํารวจภูธรประโคนชัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2559  

มีการจับกุมยาเสพติดให้โทษในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลประโคนชัย แยกเป็น 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

 

-๑๑- 
 

ตารางท่ี  1๒  แสดงผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลประโคนชัย 
ล าดับ

ที ่
ข้อหา จับกุม 

ราย คน 
1 จําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) 4 5 
2 ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) 9 10 
3 ครอบครองเพ่ือจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) 4 4 
4 เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) 26 26 
5 ครอบครองยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) 1 1 
6 ใช้สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกาย(ดมกาว) 1 1 

 รวม 45 47 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุ 

ประสงค ์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่เทศบาลต าบลประโคนชัยเพ่ือ
ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

ตารางท่ี 1๓  แสดงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ 

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ราย บาท ราย บาท ราย บาท 

ต.ค. ๕๘ ๑,๓๗๐ ๙๑๔,๗๐๐.- ๒๓๓ ๑๘๖,๔๐๐.- ๓ ๑,๕๐๐.- 
พ.ย. ๕๘ ๑,๓๖๙ ๙๑๔,๑๐๐.- ๒๓๒ ๑๘๕,๖๐๐.- ๓ ๑,๕๐๐.- 
ธ.ค. ๕๘ ๑,๓๖๖ ๙๑๒,๐๐๐.- ๒๓๒ ๑๘๕,๖๐๐.- ๓ ๑,๕๐๐.- 
ม.ค. ๕๙ ๑,๓๖๒ ๙๐๘,๗๐๐.- ๒๓๑ ๑๘๔,๘๐๐.- ๓ ๑,๕๐๐.- 
ก.พ. ๕๙ ๑,๓๕๗ ๙๐๔,๔๐๐.- ๒๓๐ ๑๘๔,๐๐๐.- ๓ ๑,๕๐๐.- 
มี.ค. ๕๙ ๑,๓๕๑ ๘๙๙,๖๐๐.- ๒๒๘ ๑๘๒,๔๐๐.- ๒ ๑,๐๐๐.- 
เม.ย. ๕๙ ๑,๓๔๗ ๘๙๖,๖๐๐.- ๒๒๗ ๑๘๑,๖๐๐.- ๒ ๑,๐๐๐.- 
พ.ค. ๕๙ ๑,๓๔๒ ๘๙๒,๔๐๐.- ๒๒๔ ๑๗๙,๒๐๐.- ๒ ๑,๐๐๐.- 
มิ.ย. ๕๙ ๑,๓๔๐ ๘๙๑,๐๐๐.- ๒๒๔ ๑๗๙,๒๐๐.- ๒ ๑,๐๐๐.- 
ก.ค. ๕๙ ๑,๓๓๗ ๘๘๘,๘๐๐.- ๒๒๔ ๑๗๙,๒๐๐.- ๒ ๑,๐๐๐.- 
ส.ค. ๕๙ ๑,๓๓๒ ๘๘๕,๑๐๐.- ๒๒๔ ๑๗๙,๒๐๐.- ๒ ๑,๐๐๐.- 
ก.ย. ๕๙ ๑,๓๒๙ ๘๘๓,๑๐๐.- ๒๒๔ ๑๗๙,๒๐๐.- ๒ ๑,๐๐๐.- 

รวมเป็นเงิน  ๑๐,๕๓๘,๐๐๐.-  ๒,๒๑๔,๔๐๐.-  ๑๔,๕๐๐.- 
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  เทศบาลตําบลประโคนชัยมีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดที่ใช้เดินทางติดต่อภายใน
อําเภอ จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ตัดผ่าน
เทศบาลในแนวตะวันออก-ตะวันตก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ (๒๔๔๕) , ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๗๕ , ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๐๘ ตัดผ่านเทศบาลในแนวเหนือ-ใต ้

5.2 การไฟฟ้า  
  การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม ๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
ประโคนชัย อําเภอบ้านกรวด และอําเภอพลับพลาชัย โดยจําหน่ายกระแสไฟฟูาให้กับที่อยู่อาศัยและสถานที่
ราชการในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย (รวมนอกเขตบางส่วน) จํานวน ๕,๙๑๑ ราย และนอกเขตเทศบาล 
(ทุกตําบลในอําเภอประโคนชัย)  จํานวน ๒๖,๑๑๐ ราย  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
  นอกจากนี้เทศบาลตําบลประโคนชัยได้ดําเนินการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ จํานวน ๔๘๗ จุด 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงกลางคืน 

5.3 การประปา 
  กิจการประปา เป็นกิจการพาณิชย์ของเทศบาลตําบลประโคนชัย มีอ่างเก็บน้ําสนามบินเป็น
แหล่งน้ําดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําประปา อยู่ห่างจากเทศบาลตําบลประโคนชัยประมาณ ๕ กิโลเมตร มีโรงผลิต
น้ําประปาขนาดเครื่องยนต์ใช้ระบบไฟฟูา ๒ เครื่อง ใช้น้ํามันดีเซล ๑ เครื่อง ปริมาณการผลิต ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์
เมตร/วัน ปริมาณการจําหน่าย ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถให้บริการน้ําประปาแก่ที่อยู่อาศัยและ
สถานที่ราชการในเขตเทศบาล  จํานวน  ๓,๐๘๘  ราย  และนอกเขตเทศบาล  จํานวน  ๑,๑๔๙  ราย (ที่มา : 
กองการประปา เทศบาลตําบลประโคนชัย  ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

5.4 โทรศัพท์ 
ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 

๕ อําเภอ ได้แก่ อําเภอประโคนชัย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอละหานทราย อําเภอบ้านกรวด และอําเภอ
พลับพลาชัย โดยในอําเภอประโคนชัยมีเลขหมายโทรศัพท์ จํานวน ๑,๗๖๔ เลขหมาย ใช้งานจริง จํานวน ๘๔๑ 
เลขหมาย  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ทําการไปรษณีย์อําเภอประโคนชัย ให้บริการจําหน่ายไปรษณีย์อากร โทรเลข ธนาณัติ  

พัสดุ และตั๋วแลกเงินไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไป ที่ทําการตั้งอยู่บริเวณถนนธนูประสิทธิ์ตรงข้าม อุทยานน้ํา
หนองระแซซัน 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

  เทศบาลตําบลประโคนชัยเป็นพื้นที่ชุมชน มีพ้ืนที่บางส่วนของชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ ชุมชน
ศูนย์การค้า และชุมชนวัดโพธิ์ ที่ทําการเกษตร(ทํานา) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเขตเทศบาล แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะ
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประโคนชัย 

6.2 การประมง   
  เทศบาลตําบลประโคนชัยเป็นพ้ืนที่ชุมชน มีประชาชนบางครอบครัวใช้พ้ืนที่สวนทําการ
ประมงน้ําจืด เช่น เลี้ยงปลา ซ่ึงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประโคนชัย 
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-๑๓- 
 

6.3 การปศุสัตว์   
  เทศบาลตําบลประโคนชัยเป็นพ้ืนที่ชุมชน มีประชาชนบางครอบครัวใช้พ้ืนที่สวนในการเลี้ยง
โค กระบือ สุกร ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประโคนชัย  

ตารางท่ี ๑๔  แสดงข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตรของตําบลประโคนชัย 
(เทศบาลตําบลประโคนชัย และองค์การบริหารส่วนตําบลประโคนชัย) 

การ
ปกครอง 

 (หมู่บ้าน) 

ครัวเรือน 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

แรงงาน 
 ภาค
เกษตร 
(คน) 

พ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ทําการเกษตร 
  

  (ตร.กม.) 
 

(ไร่) 
พ้ืนที่ 
ทํานา 
(ไร่) 

พ้ืนที่ 
ทําสวน 

(ไร่) 

พ้ืนที่ 
ทําไร่ 
(ไร่) 

พ้ืนที่ 
เลี้ยงสัตว์ 

(ไร่) 

พ้ืนที่ 
ประมง 
(ไร่) 

รวม 
(ไร่) 

๑๔ ๙๕๑ ๒,๔๗๖ ๕๕.๔๗ ๓๔,๖๖๙ ๒๔,๘๕๗ ๔๐๘ ๔๖๔ ๓๐ ๒๐ ๒๕,๗๗๙ 
 

ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ข้าวนาปี (ไร่) พืชสวน (ไร่) พืชไร่ (ไร่) 

ข้าวขาว 
ดอกมะล ิ

ข้าวเจ้า 
อื่นๆ 

ข้าว 
เหนียว 

รวม ยาง 
พารา 

ยูคา
ฯ 

ไม้
ดอก 

หม่อน รวม มัน
สําปะหลัง 

อ้อย 
โรงงาน 

รวม 

๒๒,๐๘๗ ๒,๔๕๐ ๓๒๐ ๒๔,๘๕๗ ๓๙๙ ๓ ๑ ๕ ๔๐๘ ๒๑๖ ๒๔๘ ๔๖๔ 
(ที่มา : เกษตรอ าเภอประโคนชัย เทศบาลต าบลประโคนชัย  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

6.4 การบริการ  
ตารางท่ี ๑๕  จํานวนสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะ  

ลําดับ ประเภทสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะ จํานวน (แห่ง) 
๑ โรงแรม/รีสอร์ท ๑ 
๒ บ้านเช่า/ห้องเช่า ๑๑๙ 
๓ ปั๊มน้ํามันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ ๑ 
๔ ร้านขายส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด ๑๑ 
๕ ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ๕๓ 
๖ สถานที่จําหน่ายอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข ๘ 
๗ ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง ๕ 
๘ ร้านจําหน่ายวัสดุทางการเกษตร ๑๐ 
๙ ร้านถ่ายรูป ๒ 

๑๐ ร้านตัดผมชาย ๖ 
๑๑ ร้านเสริมสวย ๒๓ 
๑๒ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอ่ืนๆ ๓๒ 

(ท่ีมา : กองคลัง เทศบาลตําบลประโคนชัย  ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 
6.5 การท่องเที่ยว   

เทศบาลตําบลประโคนชัยไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เป็นทางผ่านไป
ยังแหล่งท่องเที่ยว ก่อนเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ํา 
สวนนกอ่างเก็บน้ําสนามบิน  
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-๑๔- 
 

6.6 อุตสาหกรรม  
 อุตสาหกรรมบริการ ส่วนใหญ่เป็นประเภทร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่อง 

จักรกลทางการเกษตร ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของเขตเทศบาล บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 และ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีใช้วัตถุดิบทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าวขนาดเล็ก  

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   มีตลาดสดเทศบาลตําบลประโคนชัย เป็นศูนย์กลางการจําหน่ายสินค้าที่สําคัญของอําเภอ 
ประโคนชัย ซึ่งเป็นร้านค้าส่งและพืชผลทางการเกษตร และมีกลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพกุ้งจ่อมกระยาสารท 
เป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงทํารายได้ให้กับประชาชนในอําเภอประโคนชัย และได้ทําการจัดตั้งชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย  มีสมาชิก ๒๓ คน 

6.8 แรงงาน  
เทศบาลตําบลประโคนชัยมีกําลังแรงงานที่แยกเป็นผู้มีงานทําและผู้ว่างงาน การใช้แรงงาน

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานคนในพ้ืนที่ 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน   

เทศบาลตําบลประโคนชัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๖  ชุมชน  ดังนี้ 
 ๑. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยา  ๒. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา ๓. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ 

  ๔. ชุมชนวัดจําปา    ๕. ชุมชนหลักเมือง   ๖. ชุมชนอํานวยกิจ  
 ๗. ชุมชนหนองจอกพัฒนา   ๘. ชุมชนกันเตอล   ๙. ชุมชนตาเจรือม 
 ๑๐. ชุมชนหนองกกเหนือ    ๑๑. ชุมชนหนองกกใต้   ๑๒. ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด 
 ๑๓. ชุมชนวัดโคนคุ้มอําปึล   ๑๔. ชุมชนชัยมงคล  ๑๕. ชุมชนวัดโพธิ์ 
 ๑๖. ชุมชนศูนย์การค้า 

 

ตารางท่ี ๑๖  แสดงจํานวนบ้านและประชากรแยกตามพ้ืนที่ 
หมู่ที่ บ้าน 

(หลังคาเรือน) 
ประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ทะเบียนบ้านกลาง ๑ ๓๗ ๓๓ ๗๐ 

หมู่ที่ ๑ ๗๔๙ ๑,๐๑๐ ๑,๑๒๖ ๒,๑๓๖ 
หมู่ที่ ๒ ๕๗๘ ๖๑๐ ๗๓๖ ๑,๓๔๖ 
หมู่ที่ ๓ ๑,๐๑๑ ๑,๐๑๕ ๑,๐๙๑ ๒,๑๐๖ 
หมู่ที่ ๔ ๔๖๒ ๖๒๗ ๗๓๘ ๑,๓๖๕ 
หมู่ที่ ๕ ๒๗๗ ๔๕๐ ๔๘๗ ๙๓๗ 
หมู่ที่ ๖ ๒๑๕ ๒๕๙ ๒๘๕ ๕๔๔ 
หมู่ที่ ๗ ๖๓๒ ๘๕๒ ๙๒๒ ๑,๗๗๔ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๙๒๕ ๔,๘๖๐ ๕.๔๑๘ ๑๐,๒๗๘ 
 (ท่ีมา : สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลประโคนชัย  ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
เทศบาลตําบลประโคนชัยเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมือง มีพ้ืนที่ทําการเกษตร(ทํานา) อยู่นอกเขต

ชลประทาน บริเวณทางตอนใต้ของเขตเทศบาล ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ ชุมชนศูนย์การค้า และ
ชุมชนวัดโพธิ์ ประมาณ ๔๐ ไร่  ไม่มีพ้ืนที่ทําสวนหรือทําไร่ 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
เทศบาลตําบลประโคนชัยมีปริมาณน้ําฝนใช้เพียงพอในช่วงฤดูฝน แต่ปัจจุบันประชาชนจะไม่

นํามาบริโภคแต่ใช้เพียงรดน้ําต้นไม้ เนื่องจากปัญหามูลจากนกพิราบที่เกาะบนหลังคาบ้าน ทําให้น้ําฝนไม่มี
ความสะอาด 

เทศบาลมีแหล่งน้ําทางการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ ๑ แห่ง คือ ห้วยละเวี้ย กว้าง
ประมาณ 10 เมตร และใช้เป็นทางระบายน้ําจากในเขตชุมชนไหลลงสู่ห้วยละเวี้ย ทั้งนี้ไม่มีแหล่งน้ําทาง
การเกษตรทีม่นุษย์สร้างขึ้นในพ้ืนที่ 

๗.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
  ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัยมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพียงพอ เนื่องจากมี
แหล่งน้ํา ๒ แห่ง  คือ 

๑. อ่างเก็บน้ําสนามบิน แหล่งน้ําชลประทานที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ประโคนชัย สามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ 3,130,000 ลูกบาศก์เมตร มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร  
ประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ําทางการเกษตร และการประปาเทศบาลซึ่งเป็นกิจการพาณิชย์ ใช้ในการผลิตน้ํา 
ประปาเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล 

๒. หนองระแซซัน แหล่งน้ําธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัยและ
องค์การบริหารส่วนตําบลประโคนชัย มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๘,๗๒๐ ตารางเมตร หรือ ๓๐.๔๕ ไร่ ประชาชน      
ทีอ่าศัยอยู่รอบๆ สูบน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภค ทั้งนี้ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน 
 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา  
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย จํานวน ๔ วัด 

คือ วัดกลาง วัดแจ้ง วัดจําปา วัดโพธิ์ และตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประโคนชัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ    
กับเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลได้เข้าวัดทําศาสนกิจเป็นประจําอีก ๔ วัด คือ วัดชัยมงคล วัดโคน      
วัดตาด่าน วัดปุาหนองม่วง 

 

ตารางท่ี ๑๗  แสดงข้อมูลวัดในตําบลประโคนชัย 
ลําดับ 

ที ่
วัด สถานที่ตั้ง ปีทีไ่ด้รับอนุญาต 

ให้สร้างวัด 
 ปีที่รับพระราชทาน 

วิสุงคามสีมา 
๑. วัดแจ้ง หมู่ที่ ๑  ชุมชนสายัณห์ ๒๓๙๐ ๒๓๙๘ 
๒. วัดจําปา หมู่ที่ ๒  ชุมชนวัดจําปา ๒๓๕๐ ๒๓๖๐ 
๓. วัดกลาง หมู่ที่ ๓  ชุมชนหลักเมือง ๒๔๑๐ ๒๔๒๐ 
๔. วัดโพธิ์ หมู่ที่ ๗  ชุมชนวัดโพธิ ์ ๒๓๓๐ ๒๓๔๐ 
๕. วัดชัยมงคล หมู่ที ๖  อบต.ประโคนชัย ๒๔๒๐ ๒๔๕๐ 
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-๑๖- 
 

ลําดับ 
ที ่

วัด สถานที่ตั้ง ปีทีไ่ด้รับอนุญาต 
ให้สร้างวัด 

 ปีที่รับพระราชทาน 
วิสุงคามสีมา 

๖. วัดโคน หมู่ที่ ๕ อบต.ประโคนชัย ๒๓๐๐ ๒๓๔๐ 
๗. วัดตาด่าน หมู่ที่ ๙ อบต.ประโคนชัย ๒๕๔๓ กําลังดําเนินการ 
๘. วัดหนองม่วง 

(วัดปุาประโคนชัย) 
หมู่ที่ ๑๐ อบต.ประโคนชัย ๒๕๓๑ ๒๕๓๗ 

 
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  

  งานประเพณีท้องถิ่น  เทศบาลตําบลประโคนชัยได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้ ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัยจัดงานเทศกาล
ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย  ซึ่งเป็นงานประจําปีของอําเภอประโคนชัยจัดในช่วงสิ้นปี  

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
คนประโคนชัยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตกุ้งจ่อมกระยาสารท ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่มี

ชื่อเสียงที่ทํารายได้ให้กับประชาชนในอําเภอประโคนชัย 
เดิมคนประโคนชัยส่วนใหญ่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถ่ิน ฟังและพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ ผู้ที่พูด

ภาษาไทยได้จะออกเสียง ร ได้ชัดเจน ต่อมามีกลุ่มคนที่พูดภาษาอ่ืนอพยพเข้ามาทํามาหากินในประโคนชัย เช่น 
ไทย จีน ลาว ส่วย ทําให้คนประโคนชัยบางคนพูดได้หลายภาษา แต่ปัจจุบันคนประโคนชัยรุ่นใหม่มีส่วนน้อยที่
สามารถพูดภาษาเขมรได้ 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
มีผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม กระยาสารท สินค้า OTOP ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝากก่อน

เดินทางกลับ เป็นสินค้าที่ทํารายได้ให้กับประชาชนในอําเภอประโคนชัย ซึ่งมีวางจําหน่ายหลายร้านตลอดสอง
ข้างทางถนนอํานวยกิจ 
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า  เทศบาลตําบลประโคนชัยมีแหล่งน้ําธรรมชาติ 2 แห่ง คือ หนองระแซซัน และห้วยละเวี้ย 
9.2 ป่าไม้  เขตเทศบาลตําบลประโคนชัยไม่มีพ้ืนทีปุ่าไม ้
๙.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ในพ้ืนที่ค่อนข้างสมบูรณ ์ 

 
10. อ่ืนๆ  
 10.1 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2559  

เทศบาลตําบลประโคนชัย ได้ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน(เขตเมือง) 
ประจําปี ๒๕๕๙ จากทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ผู้ที่สนใจร้องขอ  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอประโคนชัย ในฐานะฝุายเลขานุการคณะทํางานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอําเภอ  ได้ทําการประมวลผลข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

 

-๑๗- 
 

ตารางท่ี ๑๘  แสดงสรุปผลการจับเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๙  ระดับตําบล 
 

ตัวชี้วัด 
จํานวนที ่

สํารวจทั้งหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

จํานวน  ร้อยละ 
หมวดที่ ๑  สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)  มี ๗ ตวัชี้วัด 
๑. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ๒๔ คน - - 
๒. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

๑,๐๒๑ คน - - 

๓. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน ๑๕ คน ๒ คน ๑๓.๓๓ 
๔. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๒,๙๐๐ คร. ๓ คร. ๐.๑๐ 
๕. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น 
อย่างเหมาะสม 

๒,๙๐๐ คร. ๑ คร. ๐.๐๓ 

๖. คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพ่ือตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

๕,๔๙๖ คน ๑ คน ๐.๐๒ 

๗. คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละ 
๓๐ นาท ี

๘,๘๔๗ คน ๒ คน ๐.๐๒ 

หมวดที่ ๒  มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม)  มี ๘ ตัวชี้วดั 
๘. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบา้นมสีภาพคงทนถาวร ๒,๙๐๐ คร. ๔ คร. ๐.๑๔ 
๙. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสาํหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป ีอย่างน้อย 
คนละ ๕ ลิตรต่อวนั 

๒,๙๐๐ คร. ๔ คร. ๐.๑๔ 

๑๐. ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ ๔๕ ลิตรต่อวัน ๒,๙๐๐ คร. ๑ คร. ๐.๐๓ 
๑๑. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูก
สุขลักษณะครบทุกเร่ือง 

๒,๙๐๐ คร. ๑ คร. ๐.๐๓ 

๑๒. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ๒,๙๐๐ คร. ๖ คร. ๐.๒๑ 
๑๓. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ๒,๙๐๐ คร. ๓ คร. ๐.๑๐ 
๑๔. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ๒,๙๐๐ คร. ๑ คร. ๐.๐๓ 
๑๕. ครอบครัวมีความอบอุ่น ๒,๙๐๐ คร. ๓ คร. ๐.๑๐ 

หมวดที่ ๓  ฝักใฝุการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม)  มี ๕ ตัวชี้วัด 
๑๖. เด็กอายุ ๓ - ๕ ปีเต็ม ได้รบัการเลี้ยงดูเตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน ๒๔๑ คน - - 
๑๗. เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบงัคับ ๙ ป ี ๙๖๐ คน - - 
๑๘. เด็กจบชั้น ม. ๓ ได้เรียนตอ่ชั้น ม. ๔ หรือเทียบเท่า ๘๙ คน - - 
๑๙. เด็กจบการศึกษาภาคบังคบั ๙ ปี ทีไ่ม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทาํ 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

- - - 

๒๐. คนอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ๕,๙๑๓ คน ๒๕ คน ๐.๔๒ 
 หมวดที่ ๔  รายได้ก้าวหนา้ (คนไทยมงีานทําและมีรายได้)  มี ๔ ตัวชี้วัด 
๒๑. คนอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ ๕,๑๑๗ คน ๒๐๓ คน ๓.๙๗ 
๒๒. คนอายุมากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ๑,๕๐๑ คน ๒๑๑ คน ๑๔.๐๖ 
๒๓. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อป ี ๒,๙๐๐ คร. - - 
๒๔. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ๒,๙๐๐ คร. ๑๔๗ คร. ๕.๐๗ 
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-๑๘- 
 

 
ตัวชี้วัด 

จํานวนที ่
สํารวจทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ ์
จํานวน  ร้อยละ 

 หมวดที่ ๕  ปลูกฝังคา่นิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)  มี ๖ ตัวชี้วัด 
๒๕. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นคร้ังคราว เฉลีย่ไม่เกิน 
เดือนละ ๑ คร้ัง) 

๙,๑๖๘ คน ๔๑๖ คน ๔.๕๔ 

๒๖. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี ๙,๑๖๘ คน ๔๔๔ คน ๔.๘๔ 
๒๗.คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏบิัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสปัดาห์ละ ๑ คร้ัง ๘,๘๔๗ คน ๓๙ คน ๐.๔๔ 
๒๘. คนสูงอายุได้รบัการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ ๑,๗๗๙ คน - - 
๒๙. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ ๑๔๖ คน - - 
๓๐. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
หรือท้องถิ่น 

๒,๙๐๐ คร. ๓๑ คร. ๑.๐๗ 

 
ตารางท่ี ๑๙  แสดงรายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานระดับตําบล  ปี ๒๕๕๙ 

ลําดับ 
ที่ 

ชุมชน จํานวน 
ครัวเรือน 

 จํานวน 
 คน 

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได ้
ครัวเรือนเฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

รายได ้
บุคคลเฉลี่ย 
 (บาท/ปี) 

อาชีพหลัก อาชีพรอง  รายได้อื่น ปลูก เลี้ยง 
หาเอง 

๑ หนองจอกพัฒนา ๑๖๘ ๔๗๖ ๔๙๓,๖๗๙ ๒๖,๖๒๑ ๒๒,๕๕๓ ๑๒,๕๙๕ ๕๕๕,๔๔๙ ๑๙๖,๐๔๑ 
๒ อํานวยกิจ ๑๘๕ ๕๒๓ ๔๓๗,๖๔๙ ๙๙,๑๒๓ ๑๒,๕๐๑ ๔,๗๙๕ ๕๕๔,๐๖๘ ๑๙๕,๙๙๐ 
๓ วัดโคนคุ้มระเนียด ๑๓๐ ๔๐๔ ๔๐๔,๔๘๒ ๓๘,๗๙๙ ๑๕,๓๖๓ ๔,๘๓๑ ๔๖๓,๔๗๕ ๑๔๙,๑๓๘ 
๔ ชัยมงคล ๒๓๓ ๗๒๙ ๓๖๗,๗๑๒ ๑๗,๔๖๐ ๘,๕๑๔ ๑๑,๙๐๔ ๔๐๕,๕๙๐ ๑๒๙,๖๓๓ 
๕ วัดจําปา ๑๗๔ ๕๙๔ ๒๕๐,๗๑๘ ๑๕๕,๔๙๒ ๒๖,๓๐๓ ๓,๘๙๙ ๔๓๖,๔๑๓ ๑๒๗,๘๓๘ 
๖ หนองกกใต้ ๑๖๕ ๕๑๒ ๓๕๕,๘๐๘ ๑๑,๙๑๕ ๔,๗๔๕ ๑๑,๔๔๔ ๓๘๓,๙๑๒ ๑๒๓,๗๒๒ 
๗ ศูนย์การค้า ๒๑๘ ๕๙๗ ๒๓๑,๙๗๒ ๔๑,๒๕๕ ๑๕,๗๑๒ ๑๑,๐๐๙ ๒๙๙,๙๔๙ ๑๐๙,๕๒๙ 
๘ วัดโคนคุ้มอําปลึ ๑๐๖ ๓๘๑ ๒๙๗,๒๘๓ ๔๖,๔๘๓ ๓๐,๓๖๖ ๑๐,๓๓๙ ๓๘๔,๔๗๑ ๑๐๖,๙๖๖ 
๙ หลักเมือง ๒๒๓ ๗๘๗ ๒๙๔,๔๕๗ ๔๘,๑๘๘ ๘,๕๓๖ ๓,๑๖๘ ๓๕๔,๓๔๙ ๑๐๐,๔๐๖ 

๑๐ กันเตอล ๒๓๔ ๗๑๔ ๒๘๑,๗๗๖ ๑๑,๙๓๔ ๖,๕๕๒ ๔,๒๖๙ ๓๐๔,๕๓๒ ๙๙,๘๐๔ 
๑๑ วัดโพธิ ์ ๑๘๑ ๔๔๗ ๑๖๓,๑๘๒ ๒๕,๘๖๒ ๑๖,๔๙๓ ๙,๒๒๗ ๒๑๔,๗๖๔ ๘๖,๙๖๒ 
๑๒ หนองกกเหนือ ๒๖๙ ๙๔๗ ๒๘๑,๙๑๙ ๙,๒๘๘ ๓,๘๗๘ ๗,๓๑๒ ๓๐๒,๓๙๗ ๘๕,๘๙๗ 
๑๓ ตาเจรือม ๙๒ ๓๓๐ ๒๓๘,๓๙๘ ๔๖,๒๑๕ ๑๐,๓๒๓ ๑๐,๒๘๕ ๓๐๕,๒๒๑ ๘๕,๐๙๒ 
๑๔ วัดแจ้งคุ้มสายัณห ์ ๑๒๕ ๔๗๐ ๒๗๒,๓๑๘ ๑๖,๖๙๖ ๖,๕๕๙ ๖,๖๐๐ ๓๐๒,๑๗๓ ๘๐,๓๖๕ 
๑๕ วัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา ๑๗๐ ๕๕๗ ๒๓๓,๖๔๑ ๕,๔๐๖ ๖,๓๙๒ ๔,๗๔๑ ๒๕๐,๑๘๑ ๗๖,๓๕๗ 
๑๖ วัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยา ๒๒๗ ๗๐๐ ๑๓๓,๗๔๗ ๔๑,๗๗๓ ๒๕,๙๕๗ ๗,๓๑๑ ๒๐๘,๗๘๘ ๖๗,๗๐๗ 
 รวมทั้งสิ้น ๒,๙๐๐ ๙,๑๖๘ ๒๙๒,๙๖๖ ๓๘,๗๓๒ ๑๓,๒๐๗ ๗,๖๐๒ ๓๕๒,๕๐๗ ๑๑๑,๕๐๔ 
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-๑๙- 
 

10.2 กระบวนการจัดประชุมประชาคม   
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ การจัดทําแผน 

พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ผ่าน
กระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่นและให้ดําเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม
ในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุณภาพ   
  ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรกของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ให้จัดทํา
ประชาคมท้องถิ่นในระดับตําบล 
  ในส่วนของเทศบาลตําบล การประชุมประชาคมชุมชนตําบลให้ใช้สัดส่วนระดับตําบล เพ่ือ  
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ กรณีที่จัดให้มีการ
ประชุมประชาคมครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบร้อยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่
เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ระยะเวลาในการกําหนด
ประชุมประชาคมให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลนั้นๆ 
 

ตารางท่ี ๒๐  แสดงการกําหนดสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตําบล 
สัดส่วนระดับต าบล 

(๑) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุกคน 
(๒) ท้องถิ่นอําเภอในอําเภอที่เทศบาลตาํบลตั้งอยู่ในเขตอําเภอนั้น 
(๓) ปลัดอําเภอประจาํตําบลหรอืปลัดอําเภอผู้ประสานงานตําบล ชุมชน หรือ อปท. นั้นๆ 
(๔) คัดเลือกจากประธานชุมชนในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน / คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านในเขต
เทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน 
(๕) คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย / ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล / ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๓ คน 
(๖) คัดเลือกจากผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๓ คน 
(๗) คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบล 
จํานวน ๓ คน  *นอกจาก(๕) (๖) 
(๘) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาํบล  จํานวน ๒ คน  คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกํานนั แพทยป์ระจําตําบลในเขตเทศบาลตําบล  จาํนวน ๒ คน 
(๙) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน 
(๑๐) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน 
(๑๑) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน 
(๑๒) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร / เกษตรก้าวหน้า / กลุ่มสตรี / กลุ่มหัตถกรรม / 
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๕ คน 
(๑๓) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ์ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน 
(๑๔) คัดเลือกจากอาสาพฒันาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลงัทางสงัคม
อื่นๆ ในเขตเทศบาลตาํบล จํานวน ๕ คน 
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-๒๐- 
 

สัดส่วนระดับต าบล 
(๑๕) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน 
(๑๖) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ / ชมรมธุรกิจ / การค้า / การลงทนุอุตสาหกรรม / การท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลตําบล จาํนวน ๔ คน 
(๑๗) คัดเลือกจากสื่อมวลชน จํานวน ๑ คน 
(๑๘) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
(๑๙) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลได้กําหนดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการมี  
ส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จํานวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต
เทศบาลตําบลนั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลนั้น 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 
กรณีผู้ที่มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับชุมชน/

ตําบล ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

โดยให้นายกเทศมนตรีร่วมกับรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
ส่วนการบริหารของเทศบาลตําบลร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคม โดยพิจารณาจากจ านวน
ครัวเรือนหรือจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้พิจารณาจากจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
 

ตารางท่ี ๒๑  แสดงการคํานวณผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนตําบล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เทศบาล 
ตําบล 

สัดส่วน 
ตําบล 

(ข้อ ๑-๑๘) 

จํานวน 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

(ข้อ ๑๙) 

เข้าประชุม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒ 

สัดส่วน  
+ 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

เข้าประชุม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

ประโคนชัย ๕๔ ๗,๖๙๖ ๑๕๔ ๒๐๘ ๑๒๕ 
ที่มา  :  สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลประโคนชัย  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙) 

 

  ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดวัน เวลา และสถานที่  
โดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมและทําการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน และให้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
 
 10.3 โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงาน 

การบริหารงานของเทศบาลประกอบด้วยองค์กร  ดังนี้ 
  ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ประชาชนเลือกตั้ง
จํานวน  ๑๒  คน  อยู่ในตําแหน่งคราวละ  ๔  ปี 
  ฝ่ายบริหาร หรือคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน ๒ คน มีอํานาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานของเทศบาลตามกฎหมาย  โดยมีที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน ๑ คน คอยช่วยเหลือและสนับสนุน
นายกเทศมนตรีในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ 
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-๒๑- 
   

ฝ่ายข้าราชการประจ า มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลข้าราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการเทศบาลตําบลประโคนชัย  ประกอบไปด้วย ๑ สํานัก ๗ กอง  มีอัตรากําลังเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒๒  แสดงอัตรากําลังบุคลากรของเทศบาลตําบลประโคนชัย  (ณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
ส่วนงาน พนักงาน 

เทศบาล 
ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง 
เหมาบริการ 

รวม 

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ๒ - - - - ๒ 
สํานักปลัดเทศบาล ๘ ๓ ๓ ๑๒ - ๒๖ 
กองคลัง ๔ - - ๒ ๑ ๗ 
กองช่าง ๕ - ๑ ๗ ๔ ๑๓ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔ ๒ ๓ ๒๓ - ๓๖ 
กองสวัสดิการสังคม ๓ - - - - ๓ 
กองการศึกษา ๕ - - ๒ - ๗ 
กองวิชาการและแผนงาน ๕ - ๒ - - ๗ 
กองการประปา ๑ ๔ ๒ ๖ - ๑๓ 
โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย - - - ๑ ๙ ๑๐ 

รวม ๓๗ ๙ ๑๑ ๕๓ ๑๔ ๑๒๔ 
 
ซ่ึงแต่ละสํานัก/กอง มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและโครงสร้างงานย่อย  ดังนี้ 
  ๑. ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการ ที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกํากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ประกอบด้วย 

๑.๑  ฝุายอํานวยการ 
๑.๑.๑ งานธุรการ 
๑.๑.๒ ฝุายกิจการสภา 

   ๑.๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่ 
  ๑.๒  ฝุายปกครองและปูองกัน 
   ๑.๒.๑ งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.๒.๒ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.๒.๓ งานเทศกิจ 

  ๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  
เงินบําเหน็จบํานาญ  เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทํา
บัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทํางบทดลองประจํา 
เดือนประจําปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
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-๒๒- 
 
   ๒.๑ ฝุายบริหารงานคลัง 
    ๒.๑.๑ งานธุรการ 
    ๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี 
    ๒.๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    ๒.๑.๔ งานผลประโยชน์ 
    ๒.๑.๕ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 

๓.๑ ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
  ๓.๑.๑ งานธุรการ 

 ๓.๑.๒ งานวิศวกรรม 
 ๓.๑.๓ งานสถาปัตยกรรม 

๓.๑.๔ งานสาธารณูปโภค 
๓.๑.๕ งานสวนสาธารณะ 
๓.๑.๖ งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย การปูองกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข 
งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 
   ๔.๑ ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
    ๔.๑.๑ งานธุรการ 
    ๔.๑.๒ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    ๔.๑.๓ งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
    ๔.๑.๔ งานส่งเสริมสุขภาพ 
    ๔.๑.๕ งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  ๕. กองการประปา มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการผลิตน้ําประปา การให้บริการผู้ใช้น้ํา 
ตรวจสอบควบคุมให้คุณภาพน้ําได้มาตรฐาน และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   ๕.๑ ฝุายผลิต 
    ๕.๑.๑ งานธุรการ 
    ๕.๑.๒ งานการเงินและบัญชี 
    ๕.๑.๓ งานผลิต 
    ๕.๑.๔ งานติดตั้งและซ่อมบํารุง 
    ๕.๑.๕ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
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-๒๓- 
 
  ๖. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือ
ตรวจสอบเกี่ยว กับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
   ๖.๑ ฝุายพัฒนาชุมชน 
    ๖.๑.๑ งานธุรการ 
    ๖.๑.๒ งานพัฒนาชุมชน 
    ๖.๑.๓ งานสังคมสงเคราะห์ 
  ๗. กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานโรงเรียน งาน
ห้องสมุด งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬาและ
นันทนาการ และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
   ๗.๑ ฝุายบริหารการศึกษา 
    ๗.๑.๑ งานธุรการ 
    ๗.๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ 
    ๗.๑.๓ งานโรงเรียน 
    ๗.๑.๔ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ 
    ๗.๑.๕ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา 
    ๗.๑.๖ งานหอสมุด 
  ๘. กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ
เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความ
มั่นคงของประเทศ ทั้งนี ้อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ
กรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
   ๘.๑ ฝุายบริหารงานทั่วไป 

๘.๑.๑ งานธุรการ 
๘.๑.๒ งานประชาสัมพันธ์ 
๘.๑.๓ งานนิติการ 
๘.๑.๔ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘.๑.๕ งานจัดทํางบประมาณ 
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ส่วนที่ ๒ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 
 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ   
 ตามที่เทศบาลต าบลประโคนชัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) 

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี       
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) อันมี  
ลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่
ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี โดยเทศบาลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม แต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนิน
โครงการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

 
ตารางท่ี ๒๓  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี / โครงการที่อนุมัติงบประมาณ  

/ โครงการที่เบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการใน 
แผนพัฒนา 

สามป ี
(ปี ๒๕๕๗) 

โครงการที่อนุมัติ
งบประมาณ 
(ปี ๒๕๕๗) 

โครงการที่ 
เบิกจ่าย 

(ปี ๒๕๕๗) 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ๑๖ ๑๑.๔๓ ๑๓ ๘๑.๒๕ ๙ ๕๖.๒๕ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่  
 การกีฬา และนันทนาการ 

๒๔ ๑๗.๑๔ ๑๘ ๗๕.๐๐ ๑๗ ๗๐.๘๓ 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ๘ ๕.๗๑ ๗ ๘๗.๕๐ ๖ ๗๕.๐๐ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙ ๖.๔๓ ๕ ๕๕.๕๕ ๔ ๔๔.๔๔ 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร ๖๐ ๔๒.๘๖ ๓๗ ๖๑.๖๗ ๒๖ ๔๓.๓๓ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๒ ๑.๔๓ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๑๕.๐๐ ๑๔ ๖๖.๖๗ ๗ ๓๓.๓๓ 

รวม ๑๔๐ ๑๐๐ ๙๖ ๖๘.๕๗ ๗๑ ๕๐.๗๑ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-๒๕- 
 

ตารางท่ี ๒๔  แสดงจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี / งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ  
/ งบประมาณที่เบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณใน 

แผนพัฒนาสามป ี
(ปี ๒๕๕๗) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ
(ปี ๒๕๕๗) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(ปี ๒๕๕๗) 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ๑๒,๘๖๑,๒๐๐.- ๑๒,๘๑๕,๘๙๐.- ๑๒,๒๒๔,๘๙๐.- 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
 วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา 
 และนนัทนาการ 

๒๐,๔๔๐,๗๒๐.- ๑๘,๖๔๑,๒๔๐.- ๑๘,๒๔๔,๔๔๗.๕๘ 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ๑,๗๔๐,๐๐๐.- ๗๖๑,๔๗๘.- ๗๕๖,๑๘๙.- 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖๓,๙๕๐,๐๐๐.- ๙๓๗,๕๗๕.- ๙๓๕,๐๗๑.๘๔ 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร ๒๓,๔๕๔,๒๐๐.- ๘,๑๙๓,๔๙๐.- ๖,๐๗๔,๒๐๙.๒๐ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๒๒๐,๐๐๐.- ๗๔,๕๐๕.- ๗๔,๕๐๕.- 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๑๗,๕๔๐,๐๐๐.- ๑๑,๘๙๓,๗๐๐.- ๒,๑๘๙,๓๐๐.- 

รวม ๑๓๔,๒๐๖,๑๒๐.- ๕๓,๓๑๗,๘๗๘.- ๔๐,๔๙๘,๖๑๒.๖๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๖ 

 

ตารางท่ี ๒๕  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี / โครงการที่อนุมัติงบประมาณ  
/ โครงการที่เบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการใน 
แผนพัฒนา 

สามป ี
(ปี ๒๕๕๘) 

โครงการที่อนุมัติ
งบประมาณ 
(ปี ๒๕๕๘) 

โครงการที่ 
เบิกจ่าย 

(ปี ๒๕๕๘) 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ๑๐ ๖.๕๘ ๗ ๗๐.๐๐ ๗ ๗๐.๐๐ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙ ๕.๙๒ ๓ ๓๓.๓๓ ๒ ๒๒.๒๒ 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๒๐ ๑๓.๑๖ ๕ ๒๕.๐๐ ๔ ๒๐.๐๐ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่  
 การกีฬา และนันทนาการ 

๒๒ ๑๔.๔๗ ๑๘ ๘๑.๘๒ ๑๘ ๘๑.๘๒ 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ๑๕ ๙.๘๗ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๑๐ ๖๖.๖๗ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๒ ๑.๓๒ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร ๗๔ ๔๘.๖๘ ๓๗ ๕๐.๐๐ ๓๓ ๔๔.๕๙ 

รวม ๑๕๒ ๑๐๐ ๘๔ ๕๕.๒๖ ๗๖ ๕๐.๐๐ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-๒๖- 
 

ตารางท่ี ๒๖  แสดงจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี / งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ  
/ งบประมาณที่เบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณใน 

แผนพัฒนาสามป ี
(ปี ๒๕๕๘) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ
(ปี ๒๕๕๘) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(ปี ๒๕๕๘) 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ๒,๕๖๐,๐๐๐.- ๑,๗๒๐,๐๐๐.- ๑,๓๙๑,๕๒๐.- 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘๘,๐๗๐,๐๐๐.- ๗๒๐,๐๐๐.- ๗๐๑,๙๖๐.- 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๖๔,๒๔๕,๐๐๐.- ๑๐,๖๑๕,๖๐๐.- ๑๐,๓๔๗,๐๐๐.- 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่  
 การกีฬา และนันทนาการ 

๒๕,๘๘๘,๕๐๐.- ๑๘,๗๑๑,๔๒๐.- ๑๘,๓๗๑,๔๖๗.๔๓ 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ๕,๙๒๐,๐๐๐.- ๑,๘๔๐,๐๐๐.- ๑,๒๑๘,๒๔๓.- 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๑๖๗,๒๐๕.- 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร ๒๐,๔๙๙,๑๐๐.- ๓,๗๙๖,๘๘๘.- ๓,๓๐๒,๙๘๗.- 

รวม ๒๐๗,๔๓๒,๖๐๐.- ๓๗,๖๐๓,๙๐๘.- ๓๕,๕๐๐,๓๘๒.๔๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๑ 

 

ตารางท่ี ๒๗  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี / โครงการที่อนุมัติงบประมาณ  
/ โครงการที่เบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการใน 
แผนพัฒนา 

สามป ี
(ปี ๒๕๕๙) 

โครงการที่อนุมัติ
งบประมาณ 
(ปี ๒๕๕๙) 

โครงการที่ 
เบิกจ่าย 

(ปี ๒๕๕๙) 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ๗ ๕.๐๐ ๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗ ๕.๐๐ ๒ ๒๘.๕๗ ๑ ๑๔.๒๙ 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๒๒ ๑๕.๗๑ ๕ ๒๒.๗๓ ๓ ๑๓.๖๔ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่  
 การกีฬา และนันทนาการ 

๒๖ ๑๘.๕๗ ๒๓ ๘๘.๔๖ ๒๐ ๗๖.๙๒ 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ๑๙ ๑๓.๕๗ ๑๓ ๖๘.๔๒ ๑๒ ๖๓.๑๖ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๒ ๑.๔๔ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร ๕๗ ๔๐.๗๑ ๓๘ ๖๖.๖๗ ๒๘ ๔๙.๑๒ 

รวม ๑๔๐ ๑๐๐ ๘๗ ๖๒.๑๔ ๖๙ ๔๙.๒๙ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-๒๗- 
 

ตารางท่ี ๒๘  แสดงจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี / งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ  
/ งบประมาณที่เบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณใน 

แผนพัฒนาสามป ี
(ปี ๒๕๕๙) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ
(ปี ๒๕๕๙) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(ปี ๒๕๕๙) 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ๔๑,๔๖๐,๐๐๐.- ๔๕๕,๐๐๐.- ๓๖๙,๗๐๐.- 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐๔,๕๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๓,๗๖๕.- 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๔๑,๓๖๗,๐๐๐.- ๑๐,๖๗๐,๐๐๐.- ๒,๔๐๕,๔๐๐.- 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่  
 การกีฬา และนันทนาการ 

๒๕,๓๓๗,๓๒๐.- ๑๙,๗๐๒,๓๘๖.- ๑๘,๙๗๖,๘๑๒.๕๔ 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ๖,๔๙๐,๐๐๐.- ๙๙๑,๐๑๕.- ๘๔๒,๑๘๗.๕๔ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๓๙๐,๐๐๐.- ๒๕๗,๗๓๕.- ๙๖,๖๙๐.- 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร ๑๑,๙๔๒,๗๐๐.- ๖,๒๙๓,๑๑๐.- ๒,๒๑๑,๐๐๙.- 

รวม ๒๓๑,๔๘๗,๐๒๐.- ๓๘,๔๖๙,๒๔๖.- ๒๔,๐๔๕,๕๖๔.๐๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๑ 

 

ตารางท่ี ๒๙  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี / โครงการที่อนุมัติงบประมาณ  
/ โครงการที่เบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการใน 
แผนพัฒนา 

สามป ี
(ปี ๒๕๖๐) 

โครงการที่อนุมัติ
งบประมาณ 
(ปี ๒๕๖๐) 

โครงการที่ 
เบิกจ่าย 

(ปี ๒๕๖๐) 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่  
 การกีฬา และนันทนาการ 

๒๐ ๑๖.๒๖ ๑๗ ๘๕.๐๐ - - 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕ ๑๒.๑๙ - ๐.๐๐ - - 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘ ๖.๕๐ ๒ ๒๕.๐๐ - - 

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ๖ ๔.๘๘ ๓ ๕๐.๐๐ - - 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๓ ๒.๔๔ ๓ ๑๐๐ - - 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ๑๙ ๑๕.๔๕ ๙ ๔๗.๓๗ - - 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร ๕๒ ๔๒.๒๘ ๓๒ ๖๑.๕๔ - - 

รวม ๑๒๓ ๑๐๐ ๖๖ ๕๓.๖๖ - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-๒๘- 
 

ตารางท่ี ๓๐  แสดงจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี / งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ  
/ งบประมาณที่เบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณใน 

แผนพัฒนาสามป ี
(ปี ๒๕๖๐) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ
(ปี ๒๕๖๐) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(ปี ๒๕๖๐) 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่  
 การกีฬา และนันทนาการ 

๒๑,๗๒๖,๓๘๒.- ๒๐,๒๗๑,๐๑๐.- - 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๑๔,๕๓๑,๐๐๐.- - - 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- - 

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ๔๑,๓๑๐,๐๐๐.- ๙,๘๑๐,๐๐๐.- - 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๑๕๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- - 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ๖,๙๙๐,๐๐๐.- ๕๘๐,๐๐๐.- - 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร ๑๖,๙๙๗,๘๐๐.- ๒,๗๙๔,๖๐๐.- - 

รวม ๒๖๖,๗๐๕,๑๘๒.- ๓๓,๗๓๕,๖๑๐.- - 
คิดเป็นร้อยละ 

 
 

๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งเทศบาลต าบลประโคน
ชัยน าแผน พัฒนาไปปฏิบัติ  สรุปในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   

เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 
โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน ๑๔๐ โครงการ สามารถด าเนินการได้ จ านวน ๗๑  

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๗๑ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน ๑๕๒ โครงการ สามารถด าเนินการได้ จ านวน ๗๖  

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-๒๙- 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
   โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน ๑๔๐ โครงการ สามารถด าเนินการได้ จ านวน ๖๙  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๒๙ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 
   โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน ๑๒๓ โครงการ คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ 
จ านวน   ๕๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๖๕ 

    

  เชิงคุณภาพ  
เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓๑  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๖.๕๒ %  ๖๐.๙๖ % ๒.๕๒ % 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓๗.๗๘ %  ๕๘.๔๓ % ๓.๗๙ % 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๓๔.๗๕ %   ๕๘.๖๙ % ๖.๕๖ % 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๓๒.๗๓ %  ๖๑.๗๒ % ๕.๕๕ % 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๒๙.๑๙ %  ๖๒.๙๘ % ๗.๘๓ % 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๐.๙๖ %  ๖๗.๐๒ % ๒.๐๒ % 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถ่ิน 

๓๖.๕๒ %  ๕๙.๔๔ % ๔.๐๔ % 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓๔.๒๔ %  ๕๙.๗๐ % ๖.๐๖ % 
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๓.๔๘ %  ๖๓.๗๔ % ๒.๗๘ % 

ภาพรวม ๓๔.๐๒ %  ๖๑.๔๑ % ๔.๕๗ % 
 

ตารางท่ี ๓๒  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๐๐ %  ๗๙.๒๐ % ๑.๘๐ % 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๖.๙๐ %  ๘๑.๖๐ % ๑.๖๐ % 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๒.๗๐ %   ๘๕.๓๐ % ๒.๐๐ % 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๑๐.๐๐ %  ๘๙.๖๐ % ๐.๔๐ % 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๑๒.๐๐ %  ๘๕.๑๐ % ๒.๙๐ % 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๑.๒๐ %  ๘๘.๒๐ % ๐.๖๐ % 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถ่ิน 

๑๕.๓๐ %  ๘๒.๔๐ % ๒.๔๐ % 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๒.๗๐ %  ๘๓.๑๐ % ๔.๑๐ % 
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๑๐ %  ๘๐.๘๐ % ๕.๑๐ % 

ภาพรวม ๑๓.๗๗ %  ๘๓.๙๒ % ๒.๓๑ % 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-๓๐- 
 

ตารางท่ี ๓๓  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๐๓ %  ๗๙.๒๒ % ๑.๗๕ % 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๖.๘๙ %  ๘๑.๕๕ % ๑.๕๕ % 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๒.๖๒ %   ๘๕.๔๔ % ๑.๙๔ % 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๑๐.๑๐ %  ๘๙.๕๑ % ๐.๓๙ % 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๑๒.๒๓ %  ๘๔.๘๕ % ๒.๙๒ % 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๑.๔๖ %  ๘๗.๙๖ % ๐.๕๘ % 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถ่ิน 

๑๕.๕๓ %  ๘๒.๑๔ % ๒.๓๓ % 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๒.๘๒ %  ๘๒.๙๑ % ๔.๒๗ % 
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๑๗ %  ๘๐.๕๘ % ๕.๒๕ % 

ภาพรวม ๑๓.๗๙ %  ๘๓.๘๘ % ๒.๓๓ % 
 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 

๓๕ ขึ้นไป 
 

  จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ตั้ งเป้าหมายโครงการไว้
หลายโครงการ ซึ่งโครงการที่ด าเนินการได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ กฎระเบียบ การถ่ายโอน และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณจึงต้องพิจารณาจากความจ าเป็น ความเร่งด่วนของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรวม แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลต าบลประโคนชัยได้พยายามที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
  ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความต้องการให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนา และเพ่ือให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้นผลที่ได้รับมีดังนี้ 
  ๑) เทศบาลแก้ไขระบบการผลิตน้ าประปา ท าให้ประชาชนมีน้ าประปาใสสะอาดใช้ตลอดทั้งปี 
  ๒) เทศบาลติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(หลอดแสงจันทร์) บริเวณสี่แยก
ต่างๆ ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
  ๓) เทศบาลติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติม ๒ จุด และการขยายช่องจราจรถนนสายโชคชัย-
เดชอุดม  ท าให้ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลได้ด ี
  ๔) ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลอย่างทั่วถึง 
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-๓๑- 
 
  ๕) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณภัย และท่ีอยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
  ๖) ประชาชนมีการบริหารจัดการขยะในชุมชน ท าให้ปัญหาขยะลดลง 
  ๗) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 
  ๘) เทศบาลปรับปรุงส านักงานใหม่ ท าให้ประชาชนมารับบริการด้วยความสะดวก 
 

2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ สามารถด าเนินการได้

ตามท่ีประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี ร้อยละ ๗๒ ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต
เทศบาล  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนขยายช่องจราจร สายถนนโชคชัย-เดชอุดม มีระดับสูงกว่าถนนเดิม การ
ระบายน้ าจากถนนฝั่งทิศใต้ไปทิศเหนือค่อนข้างล าบาก ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในบางจุด เทศบาลต้องเร่งก่อสร้าง
รางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็น
พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย   
 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
 ๓.๑ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา 

๑) ระเบียบ กฎหมาย มีการปรับปรุงตลอดท าให้เจ้าหน้าทีต่้องศึกษาท าความเข้าใจ  
๒) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้  
๓) เทศบาลไม่สามารถน าโครงการจากแผนพัฒนาสามปี บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ  
๔) เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการยังไม่เพียงพอ

และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
๕) เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อย

กว่าที่ประมาณการรายรับไว้  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  
๖) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมบางประเภทได้   

  ๓.๒ แนวทางการแก้ไข   
  ๑) การด าเนินงานของเทศบาล 

(๑) การด าเนินงานของเทศบาลควรพิจารณาน าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
มาด าเนินการ 

(๒) เทศบาลควรพิจารณาด าเนินโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด   
(๓) การพิจารณาต้ังโครงการในแผนพัฒนาสามปีควรค านึงถึงสถานการคลัง     
(๔) เทศบาลควรด าเนินโครงการในช่วงไตรมาสที่ ๒ - ๓ ไม่เร่งด าเนินโครงการในไตร

มาส ที่ ๔ หรือเดือนกันยายนเป็นประจ าทุกปี                            
(๕) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว

เสร็จในปงีบประมาณนัน้ๆ เพ่ือลดปัญหาการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
(๖) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ  เพ่ือลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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-๓๒- 
 

๒) การบริการประชาชน 
(๑) เทศบาลควรพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าแก่ประชาชน เพ่ือให้

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการบริการของเทศบาล 
 (๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องจากประชาชน ควรแจ้งให้ปลัดเทศบาลและผู้บริหารได้

ทราบก่อนด าเนินการทุกครั้ง  
 (๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 (๔) ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน  
 (๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
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สวนท่ี ๓ 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สรุปได  
ดังนี้ 
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-๓๔- 
 

ความเปนมา         
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําราง
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตร
ชาติระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปน
ขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ี
จะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะได
นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยู
ระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สาระสําคัญ 
      ๑) สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวม  ท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรูแหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมี 
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-๓๕- 
 
คุณภาพสําหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิด   
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาต ิ
และการ กอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความ       
ผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และ
การบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มี ยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ี
เขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ -  
๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัว
เต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัว
ต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลก
ขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน
เอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ - ป ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการ 
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-๓๖- 
 
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึง
ประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยน
ไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของ
โลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผล
ใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใช
จายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการคลังท่ี
สําคัญ สําหรับภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความ
รุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมี
ความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง 
ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปาน
กลางมาต้ังแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 
๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิต
และบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยาน
ยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดาน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจาก รอยละ ๒๐.๐ ในป 
๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึง
ทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปน
สากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและ
ชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ัง
กรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนา
มากข้ึน 
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นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ ไดสงผล
ใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหาร
จัดการท่ีดีอันไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มี
การกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและ
ฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุม
ตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการ
แขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปน
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูง
กวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคา
ยังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายท่ี
สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปน
สําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมี
นัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจน
คาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ขอจํากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอม
ความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี
สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอ
ของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหาร
ราชการท่ีดี 
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โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว 
จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตน
เขมขนข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องค
ความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ี
ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน 
กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตน เง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับ
ใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด
ท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยาง
รอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสราง
ประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทํางาน 
และการเรียนรู ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหา
นั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะให
ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับ
รวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 
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อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ

ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง 
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมี
ความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทย
จําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปน
ระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก
ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพา
ประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ 
ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก 
สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลัง
ดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทย
ทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒) วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคตพิจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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๓) ยุทธศาสตรชาต ิ
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปน
ธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ 
ยุทธศาสตร  โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้  

๓.๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรปูกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมาก 
ข้ึน 

๓.๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ท้ังนี้  ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน    
อันไดแก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย 
และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
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-๔๒- 
 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๓.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-4๓- 
 

(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๓.๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๓.๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความ 
สามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๓.๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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๔) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ 

๕) ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาต ิ
๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงาน
ปฏิบตัิได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบ
กฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความ
ตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร  
การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถ
กําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
   ๕.๔ การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจตอสาธารณชน มีการ
รับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุมสรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือใหไดการยอมรับจากทุก
ภาคสวนในสังคม 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึง
แปลง ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป 2579 ซ่ึงกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปนกรอบ
ท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดภายใตระยะเวลา 5 ป   
ตอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนา  ท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบงชี้ถึง  
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จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการท่ีจะผลักดันขับเคลื่อนใหการ
พัฒนาในดานตางๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ท้ังนี้ โดยไดคํานึงถึงการ
ตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาได ดังนี้ 
   วัตถุประสงค 
   1) เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี
มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ 
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
   3) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
   4) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหและบริการเดิมและขยาย 
ฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสามารถสนับสนุน
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
   5) เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  6) เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
   7) เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนําและ 
สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
   เปาหมายรวม 
    เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12  ประกอบดวย 
   1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณมีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ท่ีดีของสังคมมีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ 
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 
   2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึง และเปนธรรมกลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15 
   3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัลมีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก   
ท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน  และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูง 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๔๖- 
 

ใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชนรวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิต และ
บริการ 
   4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวา   
รอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการ
จัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
   5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิม
ความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา 
อาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความ
พรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสงโลจิสติกส หวงโซมูลคาเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก อัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 
  6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย  
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา   
ลดลงเพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึนโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ 
อันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
สูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและ 
ปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 

  ยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ  มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

๑) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการทํางาน และการใชชีวิตท่ี

พรอมเขาสูตลาดงาน 
๓) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
๔) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

   ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๑) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการท่ีมี

คุณภาพของรัฐ 
๒) กระจายการใหบริการภาครัฐ ท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมี

คุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
๓) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

๑) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
๒) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
๓) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
๔) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
๕) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวย

ความสะดวกการคาการลงทุน 
๖) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาด

ทุน ใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๑) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ(One Map) 
๒) เพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย รอยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดย

สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว 
๓) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ํา พ.ศ..... และแผน

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
๔) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน 

  ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและ
ยั่งยืน 

๑) ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศ
นานาประเทศ 

๒) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๓) สังคมมีความสมานฉันท 
๔) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๕) ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
๖) อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับท่ี 20 ของโลก 

   ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ

คลังภาครัฐ 
๓) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔) ปฏิรูปกฎหมายและกระบานการยุติธรรม 

   ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ  

โครงขายถนนขนสงทางอากาศ ขนสงทางน้ํา 
๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส การ

อํานวยความสะดวกทางการคา 
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๓) การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน 
สงเสริมไทยเปนศูนยกลางพลังงาน 

๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สรางความ
ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 
   ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

๑) สงเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชยและเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนา 
กลุมเทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสรางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา 

๒) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยีสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดาน
การออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของ วทน. ท้ังดานบุคลากรโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 
   ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

๑) ภาคเหนื เปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง 
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 
๓) ภาคกลางเปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนําศูนยกลางการผลิตอาหารและสินคา

เกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานโลก และศูนยรวมการทองเท่ียวของเอเชีย 
๔) ภาคใตเปนฐานเศรษฐกิจสีเขียวไดมาตรฐานสากลและแหลงทองเท่ียวระดับโลก 
๕) พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง ศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอ้ือตอการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖) พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก 

ของประเทศท่ีขยายตัวมีสมดุล 
๗) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 10  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงในดานตางๆ 
๒) สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุน 
๓) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
๔) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ

นานาประเทศ 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ี 
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-๔๙- 
 
ยึดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุม
จังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
   ๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล 
เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ท่ียึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน 
เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหสังคม
สมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
  ๑.๒ หลักการมุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและ

โอกาสของพ้ืนท่ี    
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

  ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัย
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การ
พัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เพ่ือเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

๑) พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒) พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic 
Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-
บุรีรัมย-มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ 
โดยเนนพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
  ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเ พ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
  ๒.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม 
และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 
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-๕๐- 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการ
ทองเท่ียว การตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน 
และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
   ๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  
รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
   ๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  
แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและ
ดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน 
   ๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟู
พ้ืนท่ีปาไมใหได ๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและ
ระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทํา
เกษตรอินทรีย   
  ๒. ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
   ๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวย อุดรธานี หนองคาย  
หนองบัวลําภู และเลย เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการผลิตดาน
การเกษตรการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
   ๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาการเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
   ๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ  
มหาสารคาม และรอยเอ็ด เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ 
และการลงทุนของภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทําการเกษตรกาวหนา  
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   ๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ  
บุรีรัมย สุรินทร มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสราง
คุณคาเพ่ิม และพัฒนาเสนทาง 
   ๕) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอํานาจเจริญ มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาด
แคลนน้ํา  การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 
  ๓. โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
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-๕๑- 
 

๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ี

ยั่งยืน 
 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 
สุรินทร)  พ.ศ. 2561 - 2564  

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  

2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 

3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอมเชิงนิเวศน 

การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 

4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

   วิสัยทัศน (Vision) 
“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม และการคา

ชายแดน” 
  พันธกิจ (Mission) 

๑) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 

๒) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน

ทดแทน 

๓) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

๔) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม 

๖) สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 

๗) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน 
   เปาประสงครวม (Obgective) 

๑) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

๒) รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

๓) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน 

๔) มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues) 
        ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูป 

กลยุทธ (Strategy) 
     1) พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
     2) สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 
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     3) สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม 
4) ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 

     5) สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     6) สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 
     7) สงเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
     8) สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
     9) ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 

กลยุทธ (Strategy) 
     1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
      2) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว 
      3) พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว 
      4) พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
      5) สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว 
      6) พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

ยั่งยืน 
      7) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 
      8) พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      9) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 
กลยุทธ (Strategy) 

   1) สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
   2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 
 

 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. 2561–2564)  
  วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย (Vision) 

“ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง
สังคมสันติสุข 9 ดี”  
  พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย (Mission)    
   1) สงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก 
   2) สงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน 
   3) สงเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4) สงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑชุมชน 
   5) อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
   ๖) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมยใหมีความม่ันคง ยั่งยืน มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 
  เปาประสงครวม  

1) ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
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2) ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตร
และอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 

3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูดีมีสุข 
4) หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักธรรมนูญหมูบานสันติสุข 9 ดี 
5) พัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ําอยางสมดุล 
6) ฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากปาและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี

สวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน 
7) จัดการขยะและการลดมลพิษอยางเปนระบบและการมีสวนรวมของประชาชน 
8) สังคมสงบสุขและอบอุน 
9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
10) ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues ) 
ประเด็นยุทธศาสตรที 1  :  ดานเศรษฐกิจ  

"เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”  

เปาประสงค (Goals) 
1) ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2) ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตร

และอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
กลยุทธ 
1) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
3) พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเท่ียวของจังหวัด 
4) สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยดานการทองเท่ียว  
5) พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว 
6) สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
7) สงเสริมการมีสวนรวม และการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวแบบประชารัฐ 
8) พัฒนากีฬาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9) สรางอัตลักษณเมืองบุรีรัมยใหเปน “เมืองแหงความจงรักภักดี” Buriram Blue 

City) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
10) สงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายไดสูชุมชน 
11) เรงรัดการจัดหาน้ําและการเตรียมความพรอมในการใหบริการน้ําเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย 
12)  สงเสริมการพัฒนาศูนยกีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13) สงเสริมการเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวแบบครบวงจร 
14) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัด

บุรีรัมยและกลุมจังหวัดอิสานใต 
15) สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน 
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16) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร 
17) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียและ

เกษตรปลอดภัย 
18) สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/เครือขายเกษตรอินทรียและเกษตร

ปลอดภัย 
19) สงเสริมการนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยง

กับแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี 
20) สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือใหเกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 
21) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินเพ่ือใหไดการรับรอง

คุณภาพและมาตรฐาน 
22) สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23) สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑจากไหมแบบ

ครบวงจร 
24) การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning) 
25) พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใหไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 

                 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง" 
เปาประสงค (Goals) 
๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูดีมีสุข   
๒) หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักธรรมนูญหมูบานสันติสุข 9 ดี 
กลยุทธ 
1) สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน 
2) สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมูบานสันติสุข 9 ดี 
3) เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตาม

เกณฑคุณภาพทางการศึกษาของทองถ่ินและระดับชาติ 
4) เสริมสรางความมีศีลธรรมและการใชศีลธรรมเปนพ้ืนฐานในการดํารงอยูในชุมชน

และสังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
5) สงเสริมและพัฒนาทักษะดานแรงงานและการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตาม

กฎหมายแรงงาน 
6) สงเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณและการจัดการ

แบบครบวงจรของกลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
7) รณรงคและสงเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการปองกันโรคตลอด 

จนการดูแลผูปวยในครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถวนหนา 
8) ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีทางการแพทย 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๕๕- 
 

๙) สงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมูบาน/ชุมชน 
10) สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี (เปนคนดี มี

ปญญา รายไดสมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดลอมสมบูรณ สังคมอบอุน หลุดพนอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพา
ตนเอง และคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง) 

11) สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สูการ
ปฏิบัติในระดับหมูบาน/ชุมชน 
           

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   "ทรัพยากรธรรมชาติสรางสรรคชีวิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"   
  เปาประสงค (Goals) 

1) พัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ําอยางสมดุล 
      2) ฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากปาและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี
สวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน 
      3) จัดการขยะและการลดมลพิษอยางเปนระบบและการมีสวนรวมของประชาชน   

กลยุทธ 
1) สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหเพียงพอ ควบคูกับ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ําภาคการผลิต(ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเนนกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนและเครือขายองคกรตาง ๆ 

2) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพแหลงน้ําและการจัดการแหลงน้ําโดยการมีสวนรวม
ของประชาชนและเครือขายประชาสังคม 

3) สงเสริมอนุรักษและฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ โดย
เนนการใชประโยชนอยางยั่งยืนและชาญฉลาด 

4) สงเสริมใหเ กิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

5) สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเปนหนาท่ีของพลเมืองคนบุรีรัมย 

6) สงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเนนการผลิตและการบริโภค
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 

7) สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนท่ีต้ังแต
ตนทางถึงปลายทาง โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

8) สงเสริมใหเกิดชุมชนหรือองคกรตนแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ   
“บุรีรัมยสันติสุข 9 ดี” 

เปาประสงค (Goals) 
1) สังคมสงบสุขและอบอุน 

        2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
        ๓) ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๕๖- 
 

  กลยุทธ 
1) พัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/

ชุมชน และการเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในหมูบาน 

2) สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใน
หมูบาน/ชุมชน อยางยั่งยืน 

3) ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และไดรับการติดตาม
ดูแลชวยเหลือภายหลังจาการบําบัดฟนฟู 

4) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการสรางความเปนธรรมและความสมานฉันทของ
ประชาชนภายในจังหวัด 

5) ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ี
อาจเขาไปเก่ียวของกับปญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 

6) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและทองถ่ินในการบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และการเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยมิชอบ 

7) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความม่ันคงภายในจังหวัด 
8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ ของหมูบานตามแนวชายแดนให

เปนหมูบานม่ันคงและสงบสุข 
9) พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน 
10) พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน 
11) สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอบังคับอยางเครงครัด 
12) รณรงคและสงเสริมการข้ึนทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในสถาน

ประกอบการและในชุมชน เพ่ือจัดระบบปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง   
13) รณรงคการเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีสวน

รวมของประชาชนและเครือขายของประชาสังคม 
 

จังหวัดบุรีรัมยกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 4 ดาน คือ  
         1) พัฒนาศักยภาพเปน “ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล   
 3) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไหม  

4) สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน 
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-๕๗- 
 

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๒) 

วิสัยทัศน (Vision) 
“บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา ทรัพยากรทองเท่ียวล้ําคา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สูพ้ืนฐานคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ (Mission) 
        ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม 
มีความสุข และมีสุขภาวะท่ีดี 

๒) การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐาน
โลก 

3) การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
4) การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหาร

ปลอดภัย 
5) การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
6) การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู

ความยั่งยืน 
7) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
8) การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
9) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 
10) การสงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑจากไหม

และผลิตภัณฑชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues) 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  เปาประสงค (Goals)    

๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
๒) เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
๓) ประชาชนมีความม่ันคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย 

  กลยุทธ (Strategy) 
   ๑) สงเสริมและบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแบบองครวม 
   ๒) สรางคานิยม จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
   ๓) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
   ๔) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
   ๕) ปองกันและแกปญหายาเสพติด การทุจริตและคอรัปชั่น 
   ๖) สรางความม่ันคงในอาชีพและรายได 
   ๗) สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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-๕๘- 
 
   ๘) สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ 
   ๙) เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ๑๐) เสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
  เปาประสงค (Goals)    
   ๑) ยกระดับการพัฒนาการทองเท่ียว 
   ๒) ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน 
   ๓) พัฒนาและฟนฟูการทองเท่ียว รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางยั่งยืน 
   ๔) ความเปนเลิศทางดานการกีฬา 
  กลยุทธ (Strategy) 
   ๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว 

๒) สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
   ๓) อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
   ๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการทองเท่ียว 
   ๕) สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอยางยั่งยืน และเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
   ๖) สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑชุมชน 
   ๗) สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  เปาประสงค (Goals)    
   สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
  กลยุทธ (Strategy) 
   ๑) พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพ่ิมมูลคา
สินคาเกษตรกรรม 
   ๒) เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
และชุมชน 
   ๓) สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรกรรม 
   ๔) สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
   ๕) พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภค และบริโภค 
   ๖) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
  เปาประสงค (Goals)    
   ๑) บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง 
   ๒) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน 
   ๓) องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๕๙- 
 
  กลยุทธ (Strategy) 
   ๑) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๒) สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม 
   ๓) ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
   ๔) สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   5) สงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 
 

๑.๕ ประเทศไทย ๔.๐ 
  ท่ีมาและความหมาย 
  โลกของอุตสาหกรรมกําลังกาวสูการปฏิวัติครั้งใหมท่ีเรียกวา อุตสาหกรรม ๔.๐ ซ่ึงเปนการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ “Industry ๔.๐” มาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติของเยอรมนีเม่ือป ค.ศ. 
๒๐๑๓ แนวคิดก็คือ โลกของเราจะเขาสูชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๔ ภายใน ๒๐ ปขางหนา ทําให
หลายประเทศตางก็ตื่นตัวกับผลกระทบท่ีจะติดตามมา เนื่องจากปจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมตอกัน
อยางไรพรมแดนในทุกมิติ ท้ังความรวมมือทางการคา ความรวมมือดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ความ
รวมมือทางดานเศรษฐกิจและสังคม เปนตน ในอีกมุมหนึ่งก็ยอมเกิดการแขงขันกันสูงข้ึนเรื่อยๆ ดวยเหตุผล
ประการหลังนี้เองหมายประเทศจึงจําเปนตองปรับตัวสูการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของตนเองในการแขงขันกับประเทศอ่ืน 

ประเทศไทยโดยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ก็เห็นความสําคัญของ 
“อุตสาหกรรม ๔.๐” จึงเปนท่ีมาของนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” 

“ประเทศไทย ๔.๐” หมายถึง การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ ท่ีเนนการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนา โดยท่ีภาคการเกษตรยังคงเปนแกนหลัก แตจะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู
การเกษตรสมัยใหม โดยสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนใหเกษตรกรเปนผู 
ประกอบการมากข้ึน 
  โมเดลประเทศไทย ๔.๐ 
  เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแตรูปแบบ “ประเทศไทย 
๑.๐” ท่ีเนนดานเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย ๒.๐” ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย ๓.๐” ท่ี
เนนอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงทําใหเราติดอยูใน ๓ กับดัก คือ รายไดปานกลาง ความเหลื่อมล้ํา และความไมสมดุล
ในการพัฒนา ซ่ึงรัฐบาลจะตองปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผานจากประเทศไทย ๓.๐ ไปสู “ประเทศไทย ๔.๐” ท่ีเนน
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการทําปริมาณมากแตไดผลนอย เปนการทําปริมาณนอย
แตไดผลมาก ซ่ึงตองอาศัยกระบวนทัศนในการพัฒนา ๓ เรื่อง คือ 
   ๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
   ๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
   ๓) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินคาไปสูภาคบริการมากข้ึน 
  ดังนั้น เราจึงตองคนหาเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม ท่ีจะสราง
ความม่ังค่ังอยางยั่งยืนใหกับประเทศไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการแปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” 
ของประเทศท่ีมีอยู ๒ ดาน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปน 
“ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน” ใน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 
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-๖๐- 
 
   กลุมท่ี ๑  กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
   กลุมท่ี ๒  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย 
   กลุมท่ี ๓  กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสควบคุม 
   กลุมท่ี ๔  กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและฝงกับอุปกรณตางๆ  
   กลุมท่ี ๕  กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง 
  วิเคราะหเศรษฐกิจประเทศไทยในชวง ๕๐ ปท่ีผานมา ในชวงระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๐๐ - 
๒๕๓๖) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องอยูท่ีรอยละ ๗-๘ ตอป อยางไรก็ตามในชวงระยะถัดมา (พ.ศ. 
๒๕๓๗ - ปจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตเพียงรอยละ ๓-๔ ตอปเทานั้น สอดคลองกับการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันโดย World Economic Forum โดยใหประเทศไทยอยูในอันดับท่ี ๓๒ ของโลก ซ่ึง
ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซีย ทําใหเปนท่ีมาของนโยบายท่ีมีชื่อวา “ประเทศไทย ๔.๐” 
  แนวคิด “ประเทศไทย ๔.๐” 
  “ประเทศไทย ๔.๐” ประกอบดวย ๒ แนวคิดสําคัญ 
   ๑) “Strength from Within” คือ การสรางความเขมแข็งจากภายใน 
   ๒) “Connect to the World” คือ เม่ือภายในประเทศเขมแข็งแลว ก็ตองเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก 
  กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด ๔.๐ 
  Strength from Within หรือการสรางความเขมแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลื่อนหลัก
อยู ๓ ตัว คือ 
   ๑) การยกระดับนวัตกรรม(Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนใน
ประเทศ 
   ๒) การสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven 
Proposition) 
   ๓) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย(Community Driven Proposition)  

ซ่ึงท้ัง ๓ กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน 
นวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึน ผาน Growth Engine ๓ ตัวใหม อันประกอบดวย Green Growth  

Engine , Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเม่ือผนวกกับ
การสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของผูประกอบการ จึงจะเอ้ือใหเกิดการสราง Smart Enterprise ท่ีมีโมเดลการทํา
ธุรกิจแบบใหมมากมาย ทามกลาง Enabling Ecosystem ท่ีเอ้ือใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค 
  สวนสุดทายของ Strength from Within คือการสรางความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือ
ชุมชน ซ่ึงเม่ือผนวกความเขมแข็งในระดับฐานรากกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณผูประกอบการ จะกอใหเกิด
การปรับเปลี่ยนสถานะของผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการสรางสังคมแหงโอกาส (Society with 
Opportunity) ควบคูไปกับการสรางสังคมท่ีสามารถ (Society with Competence) 
  และเม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยง
ภายนอก (Connect to the World) เปนสิ่งท่ีตองดําเนินควบคูกันไป ซ่ึงในสวนนี้เชื่อมโยงกับโลกใน ๓ ระดับ
ดวยกัน คือ 
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-๖๑- 
 
   ๑) Domestic Economy  เศรษฐกิจภายในประเทศ 
   ๒) Regional Economy  เศรษฐกิจภูมิภาค 
   ๓) Global Economy  เศรษฐกิจโลก 
  เศรษฐกิจในประเทศเม่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจะ
กอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถ่ิน (Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุนในทองถ่ิน การจาง
งานในทองถ่ิน และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถ่ิน ขณะเดียวกันการผนวก Domestic กับ 
Regional Economy เขาดวยกัน เราจะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ และ CLMVT (Cambodia-Laos-
Myanmar-Vietnam-Thailand) ในภาพท่ีเล็กลงมา ซ่ึงสวนนี้จะสอดรับกับแนวคิด “CLMVT As Our Home 
Market” ท่ีรัฐบาลนี้กําลังผลักดันอยู ผานการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดท้ังในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับ
ธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน 
  สุดทายเปนการเชื่อมโยง Economy กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียง
รอย ASEAN เขาดวยกัน เพ่ือเปนพลังตอรองกับสวนอ่ืนๆ ของประชาคมโลกผานบทบาทในมิติทางภูมิ
รัฐศาสตรและภูมิเศรษฐศาสตรของภูมิภาคแหงนี้ “Thailand ๔.๐” จะนําพาประเทศไทยของเราใหไปสูคยวาม
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนได ซ่ึงจะทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความหวัง 
  ขอสังเกตสําหรับประเทศไทย 
  สิ่งท่ีประเทศไทยและองคกรตองปรับเปลี่ยนเม่ือเขาสูยุค Industry ๔.๐ คือ 
   ๑) เขาใจเสนทางธุรกิจตั้งแตตนน้ํา (วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ํา (ผูใช) 
   ๒) ใชขอมูลสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   ๓) สรางความรวมมือกับทุกฝาย 
   ๔) การเพ่ิมทักษะของบุคลากร 
   ๕) การเขาถึงและเขาใจลูกคามากข้ึน 
   ๖) ความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
   ๗) การปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา 
  ผลกระทบตอประเทศไทยจาก Industry ๔.๐ คือ 
   ๑) การสูญเสียความสามารถทางการแขงขัน 
   ๒) อุตสาหกรรมอาจจะเปลี่ยนกลับไปยังประเทศท่ีพัฒนาแลว 
   ๓) การลงทุนจากตางประเทศอาจจะชะลอตัวเอง 
   ๔) มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับทักษะแรงงานจาก Labor เปน Intelligence Worker 
   ๕) ผลกระทบตอระบบสังคมดานการเปลี่ยนวิธีคิด (Social System หรือ Mindset) 
   ๖) การปรับปรุงระบบการศึกษาท่ีจําเปน 
  สําหรับความทาทายและแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญของอุตสาหกรรม คือ ระยะเวลาในกระบวน 
การผลิตสั้นลง ดวยวงจรนวัตกรรมท่ีสั้นลง แตสินคามีความซับซอนมากข้ึนและปริมาณขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึน มีความ
ยืดหยุนเพ่ิมข้ึน ดวยการผลิตสินคาท่ีมีความเปนแบบฉบับท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลาดมีความผันผวนข้ึน 
และผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแขงขันสูงข้ึน ดวยพลังงานและแหลง
ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  หลังจากรัฐบาลไดผลักดันนโยบายเรื่อง ประเทศไทย ๔.๐ ก็ไดมีการขานรับจากภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนจํานวนมาก ท้ังในระดับนโยบาย เจาหนาท่ีฝายบริหาร รวมถึงนักวิชาการ และ
วงเสวนาตางๆ 
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๑.๖ ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) และรัฐบาล 
ยุทธศาสตรหลัก 
 ๑) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
 ๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
 ๓) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 ๔) ยุทธศาสตรปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ๕) ยุทธศาสตรสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 
   ๖) ยุทธศาสตรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   ๗) ยุทธศาสตรในการปรับปรงุ เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรฐัวิสาหกิจ 
ใหเกิดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง 
   ๘) ยุทธศาสตรในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความ
ม่ันคงและยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
   ๙) ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
  การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 

 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกําหนดประเด็นท่ีเห็นควรดําเนินการ จํานวน ๑๗ เรื่อง ประกอบดวย 

 ๑) การสรางความปรองดองและสมานฉันท 
 ๒) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๓) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
 ๔) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
 ๕) การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน 
 ๖) การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 

๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 ๘) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๙) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ๑๐) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๑๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 ๑๒) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 ๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
 ๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 ๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 ๑๗) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คานิยมหลักของคนไทย 
 ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
 ๒) ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
 ๓) กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
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 ๔) ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนทางตรงและทางออม 
 ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
 ๗) เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
 ๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
 ๙) มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย 
และขยายกิจการเม่ือมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 ๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

 ๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 

  พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึน
เพ่ือเปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกัน
ใครออกไปจากสังคม อีกท้ังยังเปนสํานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดิน   
แมจากภยันตรายท้ังปวง และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน 
ประสานพลังการสรางชาติท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร
ประชารัฐจึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึน เพราะวาประชารัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนา
ประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขายโยงใยสัมพันธกัน เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหาร
ราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคนทุกหมูเหลา เห็นไดจากเพลงชาติ
ไทยซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวน อยูดํารงคงไวได
งมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล/คสช. 
   ๑) การแกไขปญหายาเสพติด  

โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติ
มิชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไป
ปรับใชตามอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
   ๑.๑) สนับสนุนสงเสริมหนวยงานท่ีรับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัด 
รักษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 
   ๑.๒) สนับสนุนสงเสริมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวย
ดําเนินการปราบปรามและจับกุมผูผลิต ผูคา ผูนําเขาและสงออก รวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหได 
ผลอยางจริงจัง 
   ๑.๓) สนับสนุนสงเสริมหนวยงานท่ีดูแล ควบคุม ตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ีท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงาน
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุก
ซอนหรือคายาเสพติดหากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
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   ๑.๔) เนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการ 
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) 
   ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดหลักผู เสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการ
บําบัดรักษาใหกลับ มาเปนคนดีของสังคม พรอมท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ ดําเนินการอยาง
จริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัด
ก้ันยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยาง
บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท้ังไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับ
ยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 
   ๒) มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   โดยเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหนาท่ีการปลูกจิตสํานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดิน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
   ๒.๑) ทําการสํารวจ ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน
ท่ีเกิดหรือนาจะเกิดสมํ่าเสมอ กระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริตตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด 
   ๒.๒) กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมี
ความเสี่ยง 
   ๒.๓) จัดทําขอมูลบุคคล นิติบุคคลทีไดรับงานจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง ๕ ป 
   ๒.๔) กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทําผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทําใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน 
   ๒.๕) สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละ
หนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
   ๒.๖) จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวน 
  ใหนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนา
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๑.๗ การพัฒนาจังหวัดดวยกระบวนการบริหารจัดการรายกรณี (BCM-Model ; Buriram Case 

Management Model) 
  จังหวัดบุรีรัมย โดยนายเสรี ศรีหะไตร ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ไดใหความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ดวยรูปแบบของระบบ BCM-Model มาใช ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของ
แผนพัฒนาจังหวัด นําไปสูการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางตรงจุดและยั่งยืน โดยกําหนด
ปจจัยแหงความสําเร็จไว ๙ ประการ (๙ ดี) ดังนี้ 
   ๑) เปนคนด ีมุงม่ันทําแตความดี ยึดม่ัน ศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของ
ศาสนา  มีความรักชาติรักแผนดินเกิด  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
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   ๒) มีปญญา เปนคนคิดเกง คิดเปน ริเริ่มสรางสรรค มีเหตุผล มีสติ มีปญญารอบรู 
เทาทัน และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
   ๓) รายไดสมดุล โดยการสรางอาชีพ รายไดท่ีสุจริตสามารถเลี้ยงตนเองไดอยาง
เพียงพอ ไมมีหนี้ มีการเก็บออม เอ้ืออาทรแบงปน และสามารถแขงขันได 
   ๔) สุขภาพแข็งแรง การสรางความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย และมีสุขภาพจิตท่ีด ี
   ๕) สิ่งแวดลอมสมบูรณ โดยการสรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิตท่ีเปน
ปกติสุข 
   ๖) สังคมอบอุน มีท่ีอยูอาศัยม่ันคง ครอบครัวอบอุน ชุมชนและสังคมอยูรวมกันอยาง
มีสุข 
   ๗) หลุดพนอาชญากรรม ทําใหสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ๘) กองทุนพ่ึงพาตนเอง สังคมอยูบนพ้ืนฐานครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน มี
การพ่ึงพาอาศัยกันแบบญาติมิตร แกไขปญหาดวยตนเอง 
   ๙) สรางความเขมแข็งคณะกรรมการหมูบาน(กม.)/ชุมชนเมือง ใหเปนฐานรากในการ
สรางบุรีรัมยสันติสุข 
  เปาประสงค    “บุรีรัมยสันติสุขบนความพอเพียง เพ่ืออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย ครอบครัว
เดียวกัน สายเลือดเดียวกัน” 
 

๑.๘ อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
  ๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  ๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  ๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
  ๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
  ๕) การสาธารณูปการ 
  ๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
  ๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
  ๘) การสงเสริมการทองเท่ียว 
  ๙) การจัดการศึกษา 
  ๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
  ๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  ๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
  ๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  ๑๔) การสงเสริมกีฬา 
  ๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๖๖- 
 
  ๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
  ๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  ๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  ๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
  ๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
  ๒๓) การผังเมือง 
  ๒๔) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
  ๒๕) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอ่ืนๆ 
  ๒๖) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  ๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  ๒๘) การควบคุมอาคาร 
  ๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    
  ๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
๑.๙ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

  เพ่ือเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย จึงไดแถลงนโยบายในการ
บริหารงานเทศบาลตอสภาเทศบาลตําบลประโคนชัย  เม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ดังนี้ 

๑) นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก  
    ๑.๑ พัฒนาระบบทอระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกวิธี 
 ๑.๒ พัฒนาศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการจัดการศึกษากอนวัยเรียน 
    ๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองขางทางและเกาะกลางถนนใหมีความสวยงามแปลกใหม  

     ๑.๔ ปรับปรุงระบบน้าํประปาใหไดมาตรฐาน 
     ๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานถนน ไฟฟา ประปา ทอระบาย
น้ําใหมีความรวดเร็วและท่ัวถึง 
     ๑.๖ บริหารจัดการงบประมาณใหมีความคุมคาโดยเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง และ
แสวงหางบประมาณเพ่ิมเติมจากหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง 
     ๑.๗ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางสรรคพัฒนาทองถ่ิน 
     ๑.๘ เนนระบบการบริหารงานท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบไดตลอดเวลา  
     ๑.๙ เรงสํารวจความเดือดรอน ความตองการ ความทุกขยาก ความไมสะดวก พรอมแกไข
ปญหาทันที  
     ๑.๑๐ เรงสะสางปญหาและความตองการท่ียังไมเคยถูกแกไขและเยียวยา  
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     ๑.๑๑ เรงซอมแซมปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ียังไมไดรับการแกไข ดวยการจัดสรร
งบประมาณดวนและลงมือทําทันที 
     ๑.๑๒ เรงสรางสรรคความสวยงามและความเปนระเบียบในชุมชน ดวยการจัดระเบียบจราจร
ในชุมชน จัดใหมีถนนดอกไมในชุมชน 

๒) นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ 
 ๒.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหมีศักยภาพพรอมรองรับการคาการ

ลงทุนและการทองเท่ียว ไดแก 
  (๑) พัฒนาเสนทางคมนาคมถนนสายหลักและสายรองใหมีสภาพดี มีมาตรฐาน มี

ความปลอดภัยแกประชาชนและครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  
  (๒) จัดใหมีสนามกีฬา สถานท่ีออกกําลังกาย และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เพ่ือการ

นันทนาการใหเพียงพอแกความตองการของประชาชน และจัดกองทุนอุปกรณกีฬาใหกับชุมชน 
         (๓) พัฒนาการใหบริการดานแสงสวาง ไฟฟาสาธารณะอยางท่ัวถึง  
         (๔) สรางและบํารุงพรอมขุดลอกทางน้ําและระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม
ขังในเขตเทศบาลท่ีมีปญหามานาน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
         (๕) บริหารการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ใหไดมาตรฐานและขยาย
เขตประปาใหครอบคลุมท่ัวถึงและมีคุณภาพ    
         (๖) สงเสริมการจัดทําระบบผังเมืองรวมของอําเภอ แบงประเภทการใชประโยชนของ
ท่ีดินใหเปนสัดสวน เพ่ือใหมีการใชพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมกับการพัฒนาในอนาคตและเกิดประโยชนตอประชาชน
สูงสุด  

๓) นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม  
 ๓.๑ สงเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้น เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหมีศักยภาพและมี

คุณภาพ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเสริมสรางแหลงเรียนรูใหเปนการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางบูรณาการ  

๓.๒ อุดหนุนงบประมาณการเรียนการสอนพิเศษภาคฤดูรอน 
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนไดรวมคิด รวมทํากิจกรรมท่ี

เปนประโยชนตอสวนรวม สนับสนุนใหมีสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเพ่ิมทักษะและการแสดงความสามารถดาน
กีฬา ดานดนตรี การสงเสริมอาชีพ และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   

๓.๔ สงเสริมดานกีฬา สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการดานกีฬาของชุมชน 
สงเสริมการออกกําลังกาย สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาทุกระดับ จัดใหมีและปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพ่ิมข้ึน และงบประมาณอุปกรณกีฬาประจําชุมชน 
  ๓.๕ สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรศาสนา การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนจัดงานประเพณีตางๆ ของเทศบาลใหมีความ  
โดดเดน 
     ๓.๖ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูดอยโอกาส
ผูพิการ ไดรับสิทธิประโยชนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และสามารถดํารงชีพอยูในสังคม
อยางเหมาะสม  ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสรางบานท่ีอยูอาศัยกับผูดอยโอกาส   
   ๓.๗ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี
เพ่ือดําเนินการปองกันมิใหยาเสพติดเขามาแพรระบาดในพ้ืนท่ีอีก  
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๓.๘ สงเสริมใหเกิดความม่ันคงและความสงบเรียบรอยในชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขาย
การมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในรูปแบบของ  
สายตรวจอาสา ตํารวจบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) และประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๓.๙ เสริมสรางมาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติตางๆ 

๓.๑๐ สนับสนุนการจัดทําโครงการเชิงรุกดานสาธารณสุข การควบคุมโรคติดตอ รานอาหาร
ปลอดภัย การดูแลและสงเสริมสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจแกประชาชนกลุมตางๆ ตั้งแตแรกเกิด และทุก
กลุมทุกวัย จัดหนวยบริการเคลื่อนท่ี 

๓.๑๑ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ในดานการ
เสริมสรางระบบสุขภาพ ตั้งแตการสงเสริมการปองกันการรักษา สามารถลดการเจ็บปวยและลดคาใชจายใน
การรักษาพยาบาล  
  ๓.๑๒ จัดระเบียบและความเรียบรอยของตลาดสดใหมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะท่ีดี  

๔) นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
เทศบาลตําบลประโคนชัยเปนแหลงวัฒนธรรมประเพณีเกาแกและมีเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึง

เหมาะสมตอการสงเสริมการทองเท่ียวและสามารถสรางงานสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลประโคนชัย  โดย     

๔.๑ สงเสริมอาชีพและสรางชุมชนเขมแข็ง โดยสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือ
บริหารจัดการตามแนวทางพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

๔.๒ พัฒนาและสงเสริมการใหความรูในวิชาการและประสบการณแกประชาชน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายไดอยางท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ  

๔.๓ สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ใหมีศักยภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือสานตอ
โครงการสินคาชุมชนทองถ่ิน โดยการพัฒนาคุณภาพสินคาและพัฒนาบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานสูตลาดสากล     
     ๔.๔ สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน และพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และประชาสัมพันธการทองเท่ียวของเทศบาลใหเปน
ท่ีรูจักท่ัวไปของนักทองเท่ียว พัฒนาศักยภาพดานการบริการเพ่ือการทองเท่ียว เพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับเทศบาล
และสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน  

๕) นโยบายดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน หันมาใช

พลังงานทดแทน คืนธรรมชาติสูปาและแมน้ํา 
 ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบําบัดน้ําเสีย 

     ๕.๓ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงชุมชน เชน สวนสาธารณะและแหลงชุมชนขนาด
ใหญเพ่ือเปนปอดฟอกอากาศ และเปนสถานท่ีออกกําลังกาย 

 ๕.๔ สรางเครือขายความรวมมือในการประสานงานและดําเนินงานระหวางองคกรภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในดานการจัดการสิ่งแวดลอม  

๖) นโยบายดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 ๖.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการบริหารเทศบาล ในการ

พัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่องทุกข้ันตอน  
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-๖๙- 
 

 ๖.๒ ปรับปรุงพัฒนาและจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงานใหเพียงพอและ
ทันสมัย เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และเอ้ือตอการใหบริการแกประชาชน 

 ๖.๓ บริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร และสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากรอยางท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมขวัญกําลังใจใหกับ
บุคลากรของเทศบาลตําบลประโคนชัย 

๖.๔ บริหารงานดวยความซ่ือสัตย โปรงใส จริงใจ สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลัก         
ธรรมาภิบาล 

 
๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

เทศบาลตําบลประโคนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติซ่ึงเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ิน
ในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนดังนี้ 

"สงเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุงเรือง เมืองนาอยู" 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน การ
กีฬาและนันทนาการ 
   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข  
   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเศรษฐกิจ 
   6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม  
   7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 ๒.๓ เปาประสงค 
   เทศบาลตําบลประโคนชัย มุงหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ซ่ึงจะสงผล
ใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดเปาประสงคเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
จัดกิจกรรมตางๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศนท่ีกําหนด ดังนี้ 
  1. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงมีคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน คงอยูสืบไป 

    2. ประชาชนเกิดความม่ันคงในการดํารงชีวิตมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยท่ีดี 
     3. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน มีสภาพ 
แวดลอมท่ีสะอาด สวยงามประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยและมีระเบียบ วินัย 

    4. ชุมชนเกิดความ เขมแข็ง สามารถ พัฒนาและแกไข ปญหาชุมชนของตน ไดอยางเปน
รูปธรรม 
    5. การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เปนไปอยางตอเนื่อง  ประชาชนไดรับบริการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 
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-๗๐- 
 

 ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
  1. ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา การดําเนินงานของโรงเรียน และแหลงเรียนรู 
  2. จํานวนโครงการท่ีสนับสนุนการอนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
   3. รอยละของสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน 
   4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
     5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 
       6. รอยละของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และ
ผูดอยโอกาส 
   7. รอยละของจํานวนโครงการจัดแขงขันกีฬาและการออกกําลังกายใหกับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
  8. รอยละของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    9. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. ระดับความสําเร็จของการสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
  11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานตางๆเพ่ือ
ใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง   
   12. ระดับความสําเร็จของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. ระดับความสําเร็จของทุกภาคสวนท่ีเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานในดานตางๆของ
เทศบาลภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๕ คาเปาหมาย 
  1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษา การดําเนินงานของโรงเรียน และแหลงเรียนรูในเขต
เทศบาล 
  2. เพ่ือใหมีการอนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3. เพ่ือใหมีสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน 
   4. เพ่ือสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
  5. เพ่ือใหมีกอสราง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเทา ทางระบายน้ํา ใหไดมาตรฐาน 
       6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาสใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   7. เพ่ือใหมีการจัดแขงขันกีฬาและการออกกําลังกายใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
  8. เพ่ือสงเสริมใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    9. เพ่ือสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. เพ่ือเพ่ิมรายไดในการสรางอาชีพใหแกประชาชน 
  11. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานตางๆเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยาง
ท่ัวถึง   
   12. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. เพ่ือใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานในดานตางๆ
ของเทศบาลภายใตหลักธรรมาภิบาล 
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-๗๑- 
 
 ๒.๖ กลยุทธ 
   เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลประโคนชัย จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญ
กับการวางบทบาทการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัยในอนาคตอยางเหมาะสมสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาชน รวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของเทศบาล เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด ดังนั้น 
  1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การดําเนินงานของโรงเรียน และแหลงเรียนรูในเขต
เทศบาล 
  2. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3 สงเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน 
   4. สงเสริมการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
     5. กอสราง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเทา ทางระบายน้ํา ใหไดมาตรฐาน 
       6. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และ
ผูดอยโอกาส 
   7. สงเสริมสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาและการออกกําลังกายใหกับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
  8. สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    9. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. สงเสริมสนับสนุนการสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
  11. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานตางๆเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง   
   12. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานในดานตางๆของเทศบาลภายใต
หลักธรรมาภิบาล 
 
 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร 
   เทศบาลตําบลประโคนชัย ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ในดานตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ และโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนการพัฒนาดาน
การศึกษา อันเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ใหมีคุณภาพสูง การพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคูกับ
การพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดย
ยึดหลักการมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐและแผนพัฒนาระดับตางๆ รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห
สภาพปญหา ความตองการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนา เทศบาลตําบล
ประโคนชัย จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 7 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน การ
กีฬาและนันทนาการ 
   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข  
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   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเศรษฐกิจ 
   6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม  
   7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

  
 ๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
 

 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล   

เปาประสงค 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 
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๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะห SWOT Analysis  
จากการศึกษาสภาพแวดลอมของเทศบาลโดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เพ่ือ

รวมกันวิเคราะห สภาพแวดลอมท้ังภายในและภาพนอก เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงไดวางแนวคิดในการ
พัฒนาองคกร โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) โดย
นํานโยบายของผูบริหาร สถานการณปจจุบัน แนวโนมและทิศทางการพัฒนาในอนาคต รวมท้ังขอเสนอแนะใน
การประชุมประชาคม นํามาวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ โดยใชเทคนิค SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend จากผลการศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของเทศบาลตําบลประโคนชัยสรุปไดดังนี้ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของเทศบาลตําบลประโคนชัย 
เปนการวิเคราะหศักยภาพและความพรอมภายใน โดยมุงทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของ

เทศบาล  โดยสรุปเปนภาพรวมของเทศบาลดังนี้ 
จุดแข็ง (S-Strength) 
๑. ผูบริหารเทศบาลมีวิสัยทัศนและมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานพัฒนาทองถ่ิน 

  ๒. เทศบาลมีพ้ืนท่ี ๔.๒๕ ตารางกิโลเมตร ทําใหมีการพัฒนาดานตางๆ ไดรวดเร็วและท่ัวถึง 
  ๓. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๔ แหง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒ แหง สามารถรองรับ
การเรียนการสอนเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัยและพ้ืนท่ีใกลเคียงไดอยางเพียงพอ 

๔. มีปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผูสูงอายุมี
ความพรอมท่ีจะถายทอดภูมิปญญา 

๕. มีการจัดตั้งองคกรชุมชนในพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ของเทศบาล 

๖. มีกุงจอม-กระยาสารท เปนสินคา OTOP ท่ีมีชื่อเสียงทํารายไดใหกับประชาชนในอําเภอ
ประโคนชัย 

๗. เทศบาลเปนชุมชนดั้งเดิม คนในชุมชนมีความสัมพันธแบบเครือญาติ มีอัตลักษณในการ
รักษาประเพณีวัฒนธรรมสืบตอกันมาอยางตอเนื่องและม่ันคง สมเปนประโคนชัยเมืองเกา เชน 

     - ประเพณีงานศพ ท่ีไมตองมีบัตรเชิญ และเปนงานศพปลอดเหลา 
     - ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ท่ีชาวประโคนชัยไดสืบทอดจากบรรพบุรุษมากวา ๗๕ ป 

และถูกจัดอันดับจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ใหยิ่งใหญเปนอันดับ ๓ รองจากจังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดนครราชสีมา  

     - ประเพณีพลอง  
๘. มีกิจการประปาของเทศบาลใหบริการประชาชนครอบคลุมท่ัวท้ังพ้ืนท่ี 
๙. มีตลาดสดเทศบาลตําบลประโคนชัย เปนศูนยกลางการจําหนายสินคาท่ีสําคัญของอําเภอ

ประโคนชัย  โดยเฉพาะสินคาประเภทพืชผลทางการเกษตร  
๑๐. มีระบบประชาสัมพันธครอบคลุมท่ัวท้ังพ้ืนท่ี เชน ระบบเสียงตามสาย ๔๑ จุด และวิทยุ

ชุมชนอีก ๒ แหง 
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๑๑. มีสวนราชการหลายหนวยงานตั้งอยูในพ้ืนท่ีเทศบาล เชน โรงพยาบาลประโคนชัย สถานี
ตํารวจภูธรประโคนชัย สํานักทะเบียนอําเภอประโคนชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต ๒ 

๑๒. เปนสถานท่ีตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย ท่ีสามารถจําหนายกระแสไฟฟา 
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 
๑๓. มีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลประโคนชัย ใหบริการดานการพยาบาลเบื้องตน

แกประชาชน รวมท้ังทํางานในเชิงรุกสงเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมี อสม. เปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อน 

๑๔. มีหอสมุดเทศบาลตําบลประโคนชัยเปนแหลงเรียนรูทางการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน 
๑๕. มีระบบการจัดการขยะโดยชุมชนมีสวนรวม ดวยการจัดตั้งกลุมจัดการขยะชุมชน เชน 

ชุมชนวัดแจงคุมสายัณห , ชุมชนวัดโคนคุมอําปล , ชุมชนวัดโพธิ์ , ชุมชนศูนยการคา , ชุมชนวัดโคนคุมระเนียด 
๑๖. ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและควบคุมการบริหารจัดการของเทศบาล 
๑๗. มีการคมนาคมท่ีสะดวก เสนทางคมนาคมเชื่อมตอกับหลายจังหวัด 
๑๘. ดานบุคลากรมีความพรอมในการพัฒนาและเรียนรู 
๑๙. บุคลากรสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีทําใหรูสภาพปญหาของทองถ่ินเปนอยางดี 
๒๐. มีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีควรสนับสนุนดานการทองเท่ียว 
 

  จุดออน (W-Weakness) 
  ๑. เนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหขอมูลจํานวนผูเสียภาษีมีจํานวน
เปลี่ยนแปลงตาม สงผลใหการจัดเก็บภาษีไมครอบคลุม 

๒. เทศบาลมีรายไดไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
๓. เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูอยางหนาแนน 

  ๔. ถนนในเขตเทศบาลมีพ้ืนท่ีจํากัด ทําใหการจราจรคอนขางติดขัด โดยเฉพาะบริเวณถนน
อํานวยกิจซ่ึงเปนเสนทางจําหนายสินคา OTOP ซ่ึงเปนเสนทางเชื่อมตอไปยังอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง และ
อําเภอบานกรวด 
  ๕. ปญหาน้ําทวมขัง น้ําระบายออกจากชุมชนไมทัน  

๖. ประชาชนสวนใหญขาดความรูดานภาษาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ๗. ปญหาการจับกลุมของเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม 

๘. ปญหาขยะจากนอกเมืองเขาสูชุมชนเมือง 
๙. ปญหาการจราจรภายในเขตเทศบาล ซ่ึงมีปริมาณรถจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาลตําบลประโคนชัย     
  เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาล โดยมุงทราบถึงโอกาสและอุปสรรค
ของเทศบาล  โดยสรุปเปนภาพรวมของเทศบาลดังนี้ 
 

โอกาส (O-Opportunity) 
  ๑. เทศบาลตําบลประโคนชัยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจการบริหารงานไดอยางอิสระ และมี
หนาท่ีหลักในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนเปนสําคัญ ทําใหสามารถบริการและตอบสนองตอปญหาความ
ตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
  ๒. การเขาสูประชาคมอาเซียนจะเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม แรงงานภาคการเกษตร การ
ลงทุนและการบริการ มีความรวมมือในการแกไขปญหาชายแดน 
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  ๓. รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาในดานตางๆ 

๔. เทศบาลไดรับการถายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ ทําใหการบริหาร
จัดการ การพัฒนาในดานตางๆ ดําเนินไปดวยความรวดเร็ว คลองตัว และตรงตามความตองการของประชาชน
มากข้ึน  และมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 
  ๕. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ทําใหมีการกระจายความเจริญมาสูภูมิภาคและทองถ่ิน  
เกิดการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือนํามาใชในการพัฒนา 

๖. มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอยูใกลเคียง โดยมีเสนทางผานแหลงทองเท่ียวท่ีเปนศูนยกลาง
การทองเท่ียวอารยธรรมขอมท่ีสําคัญของจังหวัด เชน อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง ปราสาทหินเมืองต่ํา  
  ๗. มีสถาบันทางการเงิน จํานวน ๔ แหง คือ ธนาคารออมสิน , บมจ.ธนาคารกรุงไทย , บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 

  อุปสรรค (T-Threat) 
๑. ปญหาการรุกทาง-ลําหวยสาธารณะ เนื่องจากอาจมีการสําคัญผิดในแนวเขตพ้ืนท่ีการ

ครอบครอง 
  ๒. ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสงผลกระทบตอการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
  ๓. ไมมีสถานท่ีท้ิงขยะ ตองใชพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ทําใหไมสามารถบริหาร
จัดการขยะไดอยางเต็มท่ี 
  ๔. ปญหาแหลงน้ําท่ีเทศบาลใชน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา คือ อางเก็บน้ําสนามบินอยูในเขต
พ้ืนท่ีดูแลของท่ีราชพัสดุ และเปนเขตประกาศหามลาสัตวฯ ดังนั้น หากเทศบาลจะดําเนินการใดๆ ไมวาจะขุดลอก
ก็ตองขออนุญาตท้ังสองหนวยงาน สงผลใหแกไขปญหาไดไมทันทวงที เปนเหตุใหอาจขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ในชวงหนาแลง 

๕. ปญหาการปรับภูมิทัศน เนื่องจากไมมีการจัดระเบียบสายไฟและปายโฆษณา 
๖. ปญหาประชากรแฝง เนื่องจากเทศบาลเปนสังคมเมืองประชาชนอาศัยอยูหนาแนน มี

สถานศึกษาหลายแหง สงผลกระทบในเรื่องของการใหบริการสาธารณะ ประชาชนมีการแขงขันทํามาหากิน และ
การใชสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลเปนจํานวนมาก 
 

 การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนา 
รางเขตผังเมืองรวมชุมชนประโคนชัย มีพ้ืนท่ีเขตการวางผังเมืองรวม ๔๕.๙๑๐ ตาราง

กิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนท่ีดังนี้ 
๑) เทศบาลตําบลประโคนชัยท้ังหมด 
๒) เทศบาลตําบลโคกมาบางสวน ไดแก หมูท่ี ๑ บานโคกกลาง หมูท่ี ๒ บานโคกมา หมูท่ี ๗ 

บานหนองปรือ  และหมูท่ี ๘ บานโคกง้ิว 
๓) องคการบริหารสวนตําบลประโคนชัยบางสวน ไดแก หมูท่ี ๑-๗ บานประโคนชัย หมูท่ี ๘ 

บานโคกตาดวง  หมูท่ี ๙ หนองระแซซัน  หมูท่ี ๑๐ บานหนองมวง  และหมูท่ี ๑๓ บานประโคนชัย 
๔) องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามบางสวน ไดแก หมูท่ี ๑ บานโคกมะขาม และหมูท่ี ๒ 

บานโคกมะขาม 
๕) องคการบริหารสวนตําบลปงกูบางสวน ไดแก หมูท่ี ๑ บานเขวา หมูท่ี ๒ บานเขวา และ

หมูท่ี ๕ บานโคกวัด 
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ท้ังนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนประโคนชัยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลประโคนชัยยังไมมีกฎกระทรวงผังเมืองรวมใชบังคับ ท้ังนี้ กระทรวง 

มหาดไทยไดออกรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมยแลว ซ่ึงผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ 
มีนโยบายและมาตรการเพ่ือการจดัระบบการใชประโยชนท่ีดิน โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะให
มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมท้ังสงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ  

การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองรวม ไดกําหนดพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลประโคนชัยเปน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการ
อ่ืน  ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  

ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 
๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ

ดําเนินงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับท่ี ๘๙ และโรงงานลําดับท่ี ๙๒ 
๒) โรงงานลําดับท่ี ๑๐๑ เวนแต โรงงานบําบัดน้ําเสียของชุมชน ตามกฎหมายวาดวยโรงงงาน 
๓) คลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจําหนาย 
๔) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ี

บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๕) การเลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จรเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย  
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพ่ือการคา 

๖) กําจัดมูลฝอย เวนแตเปนกิจกรรมท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน หรือ
ไดรับอนุญาตใหดําเนินการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข 
 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลนั้น ได ทําการประเมินสถานการณ
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 
ขอบขายและปริมาณของปญหา 
- ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัยไมเอ้ืออํานวยตอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเทาท่ีควร 
- สถานท่ีในการออกกําลังกาย เชน ลานกีฬา อุปกรณกีฬาแตละชนิด มีไมเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินขาดการสืบสาน สงเสริม อนุรักษ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
ประชาชนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลประโคนชัย 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๗๗- 
 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
- จัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีใหเด็กและเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไปไดใชเวลาวางให

เกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด เชน การสงเสริมดานการกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ อยางตอเนื่อง 
- ปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกาย ลานกีฬาใหสามารถรองรับประชาชนไดในทุกพ้ืนท่ีในเขต

เทศบาล 
- การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัยใหไดรับการพัฒนาระบบ

การศึกษาใหมีความพรอม มีคุณภาพในทุกๆดาน 
- สงเสริมใหประเพณีทองถ่ินมีการปฏิบัติสืบทอดตอๆ กันจนถึงรุนลูกรุนหลาน 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ขอบขายและปริมาณของปญหา 
- ถนนไมไดมาตรฐาน เม่ือมีการบรรทุกของหนัก ถนนจะเปนหลุมเปนบอ ประกอบกับถนนมี

ขนาดเล็ก และประชาชนมักจอดรถบริเวณไหลทางทําใหการสัญจรไปมาไมสะดวก 
- พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล มีลักษณะเปนแองกระทะ มีพ้ืนท่ีโดยรอบสูงกวาในเขตเทศบาลเปน

สาเหตุใหชวงฤดูฝนระบายไมทันเกิดน้ําทวมขังในบางพ้ืนท่ี 
- ระบบไฟฟา บริเวณทางสัญจรบางแหงไมมีไฟฟาสาธารณะหรือมีแตเกิดการชํารุดทําให อาจ

เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของราษฎรผูใชเสนทาง 
- ระบบประปา น้ําประปายังมีความสะอาดไมเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัยและพ้ืนท่ีใกลเคียงจากการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
- ถนนทุกสายในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัยไดรับการกอสรางยกระดับถนน ขยายทอ

ระบายน้ําเพ่ือใหน้ําไหลสะดวกปองกันปญหาน้ําทวมขัง สามารถดําเนินการกอสรางถนน คสล. หรือลาดยางได
ทุกสาย ซ่ึงจะทําใหไมตองทําโครงการซอมแซมถนน ใหสิ้นเปลืองงบประมาณหรือซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืนอีก
และมีการขยายถนนบางสายเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 

- ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคในการดูแลใหความชวยเหลือโดย
ขอขยายเขตจําหนายไฟฟาใหท่ัวถึง รวมท้ังจัดสรรงบประมาณในการซอมแซม  

- ขอใหหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ําและสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลชวยเหลือใน
การตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมท้ังขอคําแนะนําในการควบคุมคุณภาพน้ําประปาให
ไดมาตรฐานดวย 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอบขายและปริมาณของปญหา 
- ขาดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด 
- ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
- ประชาชนท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
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- สงเสริมใหประชาชนอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีการ
อบรมและรวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาสีเขียว ลดปญหาทาง
สิ่งแวดลอม 

 ดานการสาธารณสุข  
ขอบขายและปริมาณของปญหา 
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจในดานสาธารณสุข และการดูแลตัวเองและครอบครัวให 

หางไกลจากโรคภัยตาง ๆ 
                  - เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีสุขภาพแข็งแรง และไดรับบริการดานสุขภาพท่ีดี จึงทําให
จํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ดังนั้น เทศบาลจึงตองกําหนดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูสูงอายุใชเวลาวางในการมีชีวิตอยู
นั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                  - ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลประโคนชัย มีสภาพอากาศรอนชื้นเสี่ยงตอการเกิดโรค
ไขเลือดออก  
                     พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 

- ประชาชนท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
- ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยตางๆ 
- ประสานกับหนวยงานดานสาธารณสุข เพ่ือจัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชนในดาน 

สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวใหหางไกลจากโรคภัยตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
- สงเสริมและสนับสนุนท้ังทางดานสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมใหความรู ความเขาใจจัด

ใหมีอาสาสมัครสาธารณสุขเปนตัวแทนเทศบาลตําบลประโคนชัย สอดสองดูแลปญหาสาธารณสุขภายในชุมชน
ของตนเองและประสานมายังเทศบาลตําบลประโคนชัยเพ่ือใหความชวยเหลือ 

 ดานการเศรษฐกิจ 
ขอบขายและปริมาณของปญหา 
- ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว 
- ประชาชนยังขาดการรวมกลุม ขาดความรู ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม 
- ขาดการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลสถานท่ีพักผอน สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทองเท่ียวทาง 

ธรรมชาติใหเปนเมืองนาอยู มีทิวทัศนท่ีสวยงาม 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
- ประชาชนท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
- สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนประกอบอาชีพเสริม นอกจากอาชีพหลัก 
- สงเสริมใหประชาชนอนุรักษ ฟนฟูแหลงทองเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

จัดใหมีการอบรมใหความรู จัดทําโครงการเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง 
 ดานการพัฒนาสังคม  
ขอบขายและปริมาณของปญหา 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๗๙- 
 
               - ปญหาประชากรแฝง ไมวาจะเปนเด็กและเยาวชนท่ีมารับการศึกษาในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล และประชาชนจากตางพ้ืนท่ีไดเขามาทํากินในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย ซ่ึงบุคลเหลานี้ไดการเขา
มาแยงการใชบริการสาธารณะของคนในชุมชน เชน โรงพยาบาลชุมชน, พ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึงการใหบริการใน
ดานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                   - ปญหาดานยาเสพติด เปนปญหาท่ีรัฐบาลไดกําหนดเปน วาระแหงชาติ กลุมเสี่ยงสวนใหญจะ
เปนเด็กและเยาวชนในชุมชน/หมูบานการปกปดปญหาหรือไมมีขอมูลท่ีเปนจริง จึงยากแกการแกไข  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
- ประชาชนท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

  - รณรงคและขอความรวมมือไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของขอใหยายชื่อเขาอยูในทะเบียนบาน
ตามความเปนจริง เพ่ือใหการวางแผนพัฒนาและการจัดทําบริการสาธารณะตางๆ เพียงพอสอดคลองกับ
จํานวนประชากรท่ีแทจริง 
  - สงเสริมใหความรูอยางเทาทันในเรื่องปญหาของยาเสพติด และสงเสริมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชน มีการสงเสริมโดยการอบรมท้ังในโรงเรียนและนอกหองเรียน 

 ดานการเมืองการบริหาร 
ขอบขายและปริมาณของปญหา 
- เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติราชการ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตขององคกร อํานวย

ความสะดวกแกประชาชนยังไมเพียงพอ 
- ปญหาระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา บุคลากรจึง

ขาดความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติราชการ ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการลดลง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
- เทศบาลตําบลประโคนชัยมีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และมีความทันสมัย 

ทางเทคโนโลย ีสามารถใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพตนเองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ  
 
 

   



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๘๐- 

  ๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลประโคนชัย 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

 ยุทธศาสตรดาน 

เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรดานสังคม 

 และคุณภาพชวีิต 

 ยุทธศาสตรดานทรัพยากร 

 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรดานรักษา 

ความมั่นคงและความสงบ 

ยุทธศาสตร 

ชาต ิ๒๐ ป 

แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร 
การสราง

ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาและ

เสริมสราง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร 
การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและความเทา
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร 
การสรางการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการปรับ
สมดุลพัฒนาระบบ 

การบริหาร 
จัดการภาครฐั 

ยุทธศาสตร 
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย 

ยุทธศาสตร 
การสรางความ 
เปนธรรมลด
ความเล่ือมลํ้า

ในสังคม 

ยุทธศาสตร 
การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 
การเติบโตที่
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

เพื่อการ
พัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 
การเสริมสราง
ความมั่นคง
แหงชาติเพื่อ 
การพัฒนา
ประเทศสู

ความมั่นคง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิ

บาล 
ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
โครงสราง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส 

ยุทธศาสตร 
ดาน

วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 

วิจัย  
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร 
ดานการ

ตางประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บาน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ

แปรรูป 

ยุทธศาสตร 
การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม 

ยุทธศาสตร 
การสงเสริมและพัฒนาการคาการ

ลงทุน และการคาชายแดน 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๘๑- 
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) (ตอ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ของ อปท.ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตรเมืองนาอยู 

และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

การทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขีดสมรรถนะองคกร 

 ดานการศึกษา กีฬา  

 ศาสนา วัฒนธรรม  

 ประเพณีและภูมปิญญา 

 ทองถิ่น  

ดานโครงสราง 

พื้นฐาน 

ดานทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ 

ส่ิงแวดลอม 

ดาน 

 สาธารณสุข 

  ดานสังคม  ดาน 

 เศรษฐกิจ 

ดานการเมือง 

การบริหาร 

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

 ยุทธศาสตรดาน 

เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรดานสังคม 

 และคุณภาพชวีิต 

 ยุทธศาสตรดานทรัพยากร 

 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรดานรักษา 

ความมั่นคงและความสงบ 

เปาประสงค ประชาชนไดรับ 

 การศึกษาอยางทั่วถึง  

 มีคุณธรรมจริยธรรม  

 วัฒนธรรมประเพณี  

และภูมิปญญาทองถิ่น 

  ื ไ  

ประชาชนเกดิความ  

 มั่นคงในการดํารง 

 ชีวิต มีคุณภาพชีวิต 

 และสุขอนามัยที่ดี 

มีระบบสาธารณูปโภคที่ได 

 มาตรฐานและเพยีงพอตอ 

 ความตองการของประชาชน  

 มีสภาพแวดลอมที่สะอาด 

 สวยงาม ประชาชนมีความ 

 มั่นคงปลอดภัยและมีระเบียบ 

  

ชุมชนเกิดความ 

 เขมแข็ง สามารถ 

 พัฒนาและแกไข 

 ปญหาชุมชนของตน 

 ไดอยางเปนรูปธรรม 

การบริหารจัดการ 

 ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เปนไปอยางตอเนื่อง  

 ประชาชนไดรับบริการ 

 ที่มีประสิทธภิาพ และ 

 ประสิทธิผล 

กลยุทธ 
สงเสริมสนับสนนุ
การจดัการศึกษา 
การดําเนนิงานของ
โรงเรียน และ
แหลงเรียนรูในเขต
เทศบาล 

สงเสริมสนับสนนุ
การอนรุักษ ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิน่ 

 

สงเสริม
สุขภาพและ
การบรกิาร
สาธารณสุขที่
ไดมาตรฐาน 

สงเสริมการสราง
จิตสํานกึและการมี
สวนรวมในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

กอสราง ปรับปรุง 
ถนน ซอย ทางเทา 
ทางระบายน้ํา ให
ไดมาตรฐาน 

สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเดก็ เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูยากไร 
และผูดอยโอกาส 

 

สงเสริม
สนับสนุนการ
จัดแขงขันกีฬา
และการออก
กําลังกาย
ใหกับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

สงเสริม
สนับสนุน
การปองกนั
และแกไข
ปญหายา
เสพติด 

สงเสริมระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนตาม
แนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สงเสริม
สนับสนุน
การสราง
อาชีพและ
เพ่ิมรายได
ใหแก
ประชาชน 

พัฒนา
ประสิทธภิาพ
ในการ
ปฏิบัติงานใน
ดานตางๆเพ่ือ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางทั่วถึง   

สงเสริม
การ
ปองกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย
  

สงเสริมใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆของ
เทศบาลภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๘๒- 
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) (ตอ) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานการ
พาณิชย 

กลยุทธ 
สงเสริมสนับสนนุ
การจดัการศึกษา 
การดําเนนิงานของ
โรงเรียน และ
แหลงเรียนรูในเขต
เทศบาล 

สงเสริมสนับสนนุ
การอนรุักษ ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิน่ 

 

สงเสริม
สุขภาพและ
การบรกิาร
สาธารณสุขที่
ไดมาตรฐาน 

สงเสริมการสราง
จิตสํานกึและการมี
สวนรวมในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

กอสราง ปรับปรุง 
ถนน ซอย ทางเทา 
ทางระบายน้ํา ให
ไดมาตรฐาน 

สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเดก็ เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูยากไร 
และผูดอยโอกาส 

 

สงเสริม
สนับสนุนการ
จัดแขงขันกีฬา
และการออก
กําลังกาย
ใหกับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

สงเสริม
สนับสนุน
การปองกนั
และแกไข
ปญหายา
เสพติด 

สงเสริมระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนตาม
แนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สงเสริม
สนับสนุน
การสราง
อาชีพและ
เพ่ิมรายได
ใหแก
ประชาชน 

พัฒนา
ประสิทธภิาพ
ในการ
ปฏิบัติงานใน
ดานตางๆเพ่ือ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางทั่วถึง   

สงเสริม
การ
ปองกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย

  

สงเสริมใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆของ
เทศบาลภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล 

ผลผลิต

โครงการ 

โครงการดาน
บริหารงาน

ทั่วไป จํานวน   
45 โครงการ 

โครงการดาน
รักษาความ
สงบภายใน 
จํานวน 24 
โครงการ 

โครงการดาน
การศึกษา 
จํานวน 44 
โครงการ 

โครงการดาน
สังคม

สงเคราะห 
จํานวน 16 
โครงการ 

โครงการดาน
สาธารณสุข 
จํานวน 22 
โครงการ 

โดรงการดาน
เคหะและ

ชุมชน 
จํานวน 16 
โครงการ 

โครงการดานสราง
ความเขมแข็ง 

ของชุมชน จํานวน 
53 โครงการ 

โครงการดาน
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

จํานวน 70 
โครงการ 

โครงการดาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
จํานวน 35 
โครงการ 

โครงการดาน
การเกษตร 
จํานวน 15 
โครงการ 

โครงการดาน
การบริหารงาน 

งบกลาง 
จํานวน 6 
โครงการ 

โครงการ
ดานพาณิชย 
จํานวน 23 
โครงการ 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๘๓- 

แบบ ยท.๐๒ 

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร (Strategic  Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    
 

 

วิสัยทัศน 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

“สงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจรุงเรือง  เมืองนาอยู” 

 ดานการศึกษา กีฬา 
 ศาสนา วัฒนธรรม   
 ประเพณีและภูมปิญญา 
 ทองถิ่น  

ดานโครงสราง 
พื้นฐาน 

ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดลอม 

ดาน 
 สาธารณสุข 

 ดาน 
 เศรษฐกิจ 

  ดานสังคม ดานการเมือง 
การบริหาร 

 ประชาชนไดรับ 

 การศึกษาอยางทั่วถึง  

 มีคุณธรรมจริยธรรม  

 วัฒนธรรมประเพณี  

และภูมิปญญาทองถิ่น 

 คงอยูสืบไป 

ประชาชนเกดิความ

มั่นคงในการดํารง 

ชีวิต มีคุณภาพชวีิต 

และสุขอนามยัที่ดี 

 มีระบบสาธารณูปโภคที่ได 

 มาตรฐานและเพยีงพอตอ 

 ความตองการของประชาชน  

 มีสภาพแวดลอมที่สะอาด 

 สวยงาม ประชาชนมีความ 

 มั่นคงปลอดภัยและมีระเบียบ 

 วินัย 

 ชุมชนเกิดความ 

 เขมแข็ง สามารถ 

 พัฒนาและแกไข 

 ปญหาชุมชนของตน 

 ไดอยางเปนรูปธรรม 

 การบริหารจัดการ 

 ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เปนไปอยางตอเนื่อง  

 ประชาชนไดรับบริการ 

 ที่มีประสิทธภิาพ และ 

 ประสิทธิผล 

คาเปาหมาย 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การจดัการศึกษา 
การดําเนนิงานของ
โรงเรียน และ
แหลงเรียนรูในเขต
เทศบาล 

เพื่อใหมีการ
อนุรักษศิลปะ 

ศาสนา 
วัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

เพื่อใหมี
สุขภาพและ
การบริการ
สาธารณสุขที่
ไดมาตรฐาน 

เพ่ือสรางจิตสํานึก
และการมีสวนรวม
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 

เพื่อใหมกีอสราง 
ปรับปรุง ถนน 
ซอย ทางเทา 
ทางระบายน้าํ ให
ไดมาตรฐาน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูยากไร และ
ผูดอยโอกาสใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เพื่อใหมีการ
จัดแขงขัน
กีฬาและการ
ออกกาํลัง
กายใหกับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

เพื่อ
สงเสริมให
มีการ
ปองกัน
และแกไข
ปญหายา
เสพติด 

เพ่ือสงเสริม
ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนตาม
แนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเพิ่ม
รายไดใน
การสราง
อาชีพ
ใหแก
ประชาชน 

เพ่ือพัฒนา
ประสิทธภิาพ
ในการ
ปฏิบัติงานใน
ดานตางๆเพ่ือ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางทั่วถึง   

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ
การ
ปองกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย
  

เพ่ือใหเกิดความ
รวมมอืจากทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆของ
เทศบาลภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

-๘๔- 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานการ
พาณิชย 

กลยุทธ 
สงเสริมสนับสนนุ
การจดัการศึกษา 
การดําเนนิงานของ
โรงเรียน และ
แหลงเรียนรูในเขต
เทศบาล 

สงเสริมสนับสนนุ
การอนรุักษ ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิน่ 

 

สงเสริม
สุขภาพและ
การบรกิาร
สาธารณสุขที่
ไดมาตรฐาน 

สงเสริมการสราง
จิตสํานกึและการมี
สวนรวมในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

กอสราง ปรับปรุง 
ถนน ซอย ทางเทา 
ทางระบายน้ํา ให
ไดมาตรฐาน 

สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเดก็ เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูยากไร 
และผูดอยโอกาส 

 

สงเสริม
สนับสนุนการ
จัดแขงขันกีฬา
และการออก
กําลังกาย
ใหกับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

สงเสริม
สนับสนุน
การปองกนั
และแกไข
ปญหายา
เสพติด 

สงเสริมระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนตาม
แนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สงเสริม
สนับสนุน
การสราง
อาชีพและ
เพ่ิมรายได
ใหแก
ประชาชน 

พัฒนา
ประสิทธภิาพ
ในการ
ปฏิบัติงานใน
ดานตางๆเพ่ือ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางทั่วถึง   

สงเสริม
การ
ปองกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย

  

สงเสริมใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆของ
เทศบาลภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล 

แบบ ยท.๐๒ 

 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

 

 

-๘๕- 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดผลผลติ/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
 สนับ 
สนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ 
  ดานสังคมและ 
  คุณภาพชวีิต 

 
 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 การพัฒนาดาน 
 การศึกษา กีฬา  
 ศาสนา วัฒนธรรม  
 ประเพณี และ 
 ภูมิปญญาทองถิ่น 

ประชาชนไดรับการ 
 ศึกษาอยางทั่วถึง 

 ระดับความสําเร็จ 
 ของการจัดการ 
 ศึกษาในโรงเรียนและ 
แหลงเรียนรู 

6 6 6 6 ปละ 6  
โครงการ 

สงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาการดําเนินงาน
ของโรงเรียนและแหลง
เรียนรูในเขตเทศบาล 

  
 ๒)จัดหาอาหารกลางวัน /  
 อาหารเสริม(นม) 
 ๓)จัดประชุม/อบรม/กิจกรรม 
 ๔)สนับสนุนคาใชจายการ 
 บริหารสถานศึกษา 
 )จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและ

สงเสริมการอาน 
 )จัดหาหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ 
 ประจําหอสมุดเทศบาล 
 ) 

กอง 
การศึกษา 

 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ดานเศรษฐกิจ 

 
 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนาการ 
 ทองเที่ยวและ 
 กีฬา 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 การพัฒนาดาน 
 การศึกษา กีฬา  
 ศาสนา วัฒนธรรม  
 ประเพณี และ 
 ภูมิปญญาทองถิ่น 

 สงเสริมการกีฬา 
 แกประชาชนที่มี
ความสามารถกาวสู
ความเปนมืออาชพี 

ระดับความสําเร็จ  
 ของการสงเสริม 
 ใหประชาชนเขา 
 รวมการแขงขัน 
 กีฬา 

๔ ๔ ๔ ๔ ปละ ๔  
โครงการ 

 สงเสริมสนับสนุนการ 
 แขงขันกีฬาและการออก 
 กําลังกาย 

๑)สงนักกีฬารวมแขงขันกีฬา  
๒)สงเสริมการแขงขันกีฬาของ 
สวนราชการ / จัดการแขงขัน
กีฬา 
 

กอง 
การศึกษา 

 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ 
  ดานสังคมและ 
  คุณภาพชวีิต 

 
 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 การพัฒนาดาน 
 การศึกษา กีฬา  
 ศาสนา วัฒนธรรม  
 ประเพณี และ 
 ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ทํานุบํารุงศาสนา  
 และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ระดับความสําเร็จการจัด
กิจกรรม 
ทางศาสนา งานประเพณีและ
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒  
โครงการ 

 สงเสริมสนับสนุน 
 กิจกรรมทางศาสนาและ 
 ศาสนสถาน 

 ๑)จัดพิธบีรรพชาอุปสมบท 
 พระภกิษุ สามเณร และบวช 
 ศีลจาริณีภาคฤดูรอน 
 ๒)สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 

กอง 
การศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ยท.๐๓ 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

 

 

-๘๖- 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ 
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
 สนับ 
สนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ดานเศรษฐกิจ 

 
 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนา 
 การทองเที่ยว 
 และกีฬา 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 การพัฒนาดาน 
 การศึกษา กีฬา  
 ศาสนา วัฒนธรรม  
 ประเพณี และ 
 ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ทํานุบํารุงศาสนา  
 และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ระดับความสําเร็จ
การจัดกิจกรรม 
 ทางศาสนา งาน  
 ประเพณี และ 
 การอนุรักษ 
 ภูมิปญญาทองถิ่น 

๘ ๘ ๘ ๘ ปละ ๘  
โครงการ 

 จํานวนโครงการที ่
 สงเสริมการอนุรักษ  
 ศิลปวัฒนธรรม 
 ประเพณี และ 
 ภูมิปญญาทองถิ่น 

๑)จัดกิจกรรม/งานประเพณี 
๒)สงเสริมการจัดงานประเพณี 
ของสวนราชการ 
 ๓)จัดอบรมเกีย่วกบัภูมิปญญา 
 ทองถิ่น 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 
กองวิชาการฯ 

 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ดานเศรษฐกิจ 

 
 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนา 
 การทองเที่ยว 
 และกีฬา 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนาดาน 
 โครงสรางพื้นฐาน 

 พัฒนาโครงสราง  
 พื้นฐานใหได 
มาตรฐานและทั่วถึง 

จํานวนโครงสราง  
 พื้นฐานที่ได 
 มาตรฐานมีเพิ่ม  
 ขึ้น 

๖ ๖ ๖ ๖ ปละ ๖  
โครงการ 

 จํานวนโครงการที ่
 กอสรางปรับปรุง  
 ถนน ซอย ทางเทา  
 ทางระบายน้ํา ที่ได 
 มาตรฐานมีเพิ่มขึ้น 

 ๑) กอสราง/ปรับปรุงถนน คสล.  
 ผิวจราจร คสล. / ผิวจราจร  
 แอสฟลตคอนกรีต / ฝาบอพัก 
 ๒) วางทอระบายน้ํา คสล. /  
 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. / 
 กอสรางทอลอดเหล่ียม 

กองชาง 

 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ดานเศรษฐกิจ 

 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนา 
 การทองเที่ยว 
 และกีฬา 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนาดาน 
 โครงสรางพื้นฐาน 

 พัฒนาโครงสราง  
 พื้นฐานใหได 
มาตรฐานและทั่วถึง 

จํานวนโครงสราง  
 พื้นฐานที่ได 
 มาตรฐานมีเพิ่ม  
  ขึ้น 

๓ ๓ ๓ ๓ ปละ ๓  
โครงการ 

 จํานวนโครงการ 
 ปรับปรุงและขยาย 
 เขตระบบไฟฟา 
 สาธารณะที่ได 
 มาตรฐานมีเพิ่มขึ้น 

ติดต้ัง / ปรับปรุง / ขยายเขต 
ไฟฟาสาธารณะ 
  

กองชาง 
 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ดานเศรษฐกิจ 

 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนา 
 การทองเที่ยว 
 และกีฬา 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนาดาน 
 โครงสรางพื้นฐาน 

 พัฒนาโครงสราง  
 พื้นฐานใหได 
มาตรฐานและทั่วถึง 

จํานวนโครงสราง  
 พื้นฐานที่ได 
 มาตรฐานมีเพิ่ม  
  ขึ้น 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒ 
โครงการ 

จํานวนโครงการ
ปรับปรุงระบบการ
จัดการจราจร 

ติดต้ังปายจราจร / ปายเตือน กองชาง  

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

 

 

-๘๗- 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ 
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
 สนับ 
สนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ดานเศรษฐกิจ 

 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนา 
 การทองเที่ยว 
 และกีฬา 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนาดาน 
 โครงสรางพื้นฐาน 

 พัฒนาโครงสราง  
 พื้นฐานใหได 
มาตรฐานและทั่วถึง 

จํานวนโครงสราง  
 พื้นฐานที่ได 
 มาตรฐานมีเพิ่ม  
  ขึ้น 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒ 
โครงการ 

 ติดต้ังและปรับปรุง  
 ปายตางๆ ในเขต 
 เทศบาล 

ติดต้ัง/จัดทําปายแนะนํา ปายชือ่ 
ชุมชน ถนน และซอย 

กองชาง  

  ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  ดานเศรษฐกิจ 

 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ 
 การพัฒนา 
 เกษตรกรรมและ 
 อุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนาดาน 
 โครงสรางพื้นฐาน 

 พัฒนาโครงสราง  
 พื้นฐานใหได 
มาตรฐานและทั่วถึง 

จํานวนโครงสราง  
 พื้นฐานที่ได 
 มาตรฐานมีเพิ่ม  
  ขึ้น 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒  
โครงการ 

 พัฒนาระบบการผลิต 
 น้ําประปาและขยาย 
 เขตบริการประชาชน 

กอสราง / ปรับปรุงระบบประปา กองการประปา  

  ยุทธศาสตรที่ ๓ 
 ดานทรัพยากร 
 ธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดลอม 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ 
 การพัฒนา 
 เกษตรกรรมและ 
 อุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ 
 การพัฒนา 
 ดานทรัพยากร 
 ธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอม 

 บริหารจัดการ  
 ส่ิงแวดลอมดวย 
 การมีสวนรวมของ 
 ประชาชนในชุมชน 

จํานวนโครงสราง  
 ที่สงเสริมการ 
 บริหารจัดการ  
 ส่ิงแวดลอมใน 
 ชุมชน 

๓ ๓ ๓ ๓ ปละ ๓  
โครงการ 

 สงเสริมการปรับปรุง  
 ภูมิทัศน และฟนฟู  
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอม 

 ๑)ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ 
 ๒)ขุดลอกอางเก็บน้ํา /  
 หวยสาธารณะ / รองระบายน้าํ 
 

กองชาง 
กองการประปา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ 
 ดานทรัพยากร 
 ธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดลอม 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนาการ 
 ทองเที่ยวและ 
 กีฬา 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ 
 การพัฒนา 
 ดานทรัพยากร 
 ธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอม 

 บริหารจัดการ  
 ส่ิงแวดลอมดวย 
 การมีสวนรวมของ 
 ประชาชนในชุมชน 

จํานวนโครงสราง  
 ที่สงเสริมการ 
 บริหารจัดการ  
 ส่ิงแวดลอมใน 
 ชุมชน 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒ 
โครงการ 

 พัฒนาระบบการ  
 บริหารจัดการขยะ 
 มูลฝอยในครัวเรือน 
 และชุมชนใหถกูหลัก 
 สุขาภบิาล 

 การบริหารจัดการขยะในชุมชน 
 และศูนยกาํจัดขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

 

 

-๘๘- 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ 
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
 สนับ 
สนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ 
 ดานทรัพยากร 
 ธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดลอม 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 การพัฒนาการ 
 ทองเที่ยวและ 
 กีฬา 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ 
 การพัฒนา 
 ดานทรัพยากร 
 ธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอม 

 บริหารจัดการ  
 ส่ิงแวดลอมดวย 
 การมีสวนรวมของ 
 ประชาชนในชุมชน 

จํานวนโครงสราง  
 ที่สงเสริมการ 
 บริหารจัดการ  
 ส่ิงแวดลอมใน 
 ชุมชน 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒ 
โครงการ 

สงเสริมการสราง  
จิตสํานึกและการมี  
สวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 การสงเสริมสนับสนุน/รณรงค 
 /อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 ดานสังคมและ 
 คุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ 
 การพัฒนาดาน 
 สาธารณสุข 

พัฒนาระบบบริการ  
สุขภาพเชิงรุกเพื่อ
คนทุกวัยมีสุขภาพดี 

 รอยละของ  
 ประชาชนไดรับ 
 การดูแลสุขภาพ 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒  
โครงการ 

 สงเสริมสุขภาพและการ
บริการสาธารณสุขที่ได
มาตรฐาน 

 ๑)พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
 ในชุมชน 
 ๒)สนับสนุนกองทุนหลักประกัน   
 สุขภาพเทศบาลตําบลประโคนชัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 ดานสังคมและ 
 คุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ 
 การพัฒนาดาน 
 สาธารณสุข 

พัฒนาระบบบริการ  
สุขภาพเชิงรุกเพื่อ
คนทุกวัยมีสุขภาพดี 

 รอยละของ  
 ประชาชนไดรับ 
 การดูแลสุขภาพ 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒  
โครงการ 

 สงเสริมคุณภาพชีวิต  
 และการใหความรู 
 ดานสาธารณสุขแก 
 ประชาชน 

 จัดอบรม/พัฒนาศักยภาพ/ศึกษา 
 ดูงานดานสาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 ดานสังคมและ 
 คุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ 
 การพัฒนาดาน 
 สาธารณสุข 

 สงเสริมการมี 
 สวนรวมของ 
 ประชาชนในการ 
 จัดการสุขภาพ 
 ตนเองและชุมชน 

 รอยละของ  
 ประชาชนที่ม ี
 สวนรวมในการ 
 จัดการสุขภาพ  
ตนเองและชุมชน 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒  
โครงการ 

 สงเสริมการปฏิบัติ 
 ตามหลักสุขาภิบาล 

 ๑)กอสรางโรงฆาสัตว 
 ๒)จัดอบรม/ศึกษาดูงานตลาดสด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

 

 

-๘๙- 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ 
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
 สนับ 
สนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 ดานเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ 
 การพัฒนา 
 เกษตรกรรมและ 
 อุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ 
 การพัฒนาดาน 
 เศรษฐกิจ 

 สงเสริมการสราง 
 อาชีพ สรางรายได  
 ตามวิถีเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

ระดับความสําเร็จ
ของชุมชนในการ
จัดการตนเองตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑ ๑ ๑ ๑ ปละ ๑  
โครงการ 

 สงเสริมระบบ  
 เศรษฐกิจชุมชนตาม 
 แนวพระราชดําริ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดฝกอบรมการทําเกษตร 
  

กองสวัสดิการฯ  

  ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 ดานสังคมและ 
 คุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ 
 การพัฒนาดาน 
 เศรษฐกิจ 

 สงเสริมการสราง 
 อาชีพ สรางรายได  
 ตามวิถีเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

ระดับความสําเร็จ
ของชุมชนในการ
จัดการตนเองตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒  
โครงการ 

 สงเสริมสนับสนุนการ 
 สรางอาชีพและเพิ่ม
รายไดใหแกประชาชน 

 ๑)จัดอบรมอาชีพตางๆ 
  ๒)จัดต้ังสถานธนานุบาล 

กองสวัสดิการฯ  
สํานักปลัด 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 ดานสังคมและ 
 คุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๖ 
 การพัฒนาดาน 
 สังคม 

 พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 ของประชาชนใหม ี
 ความมั่นคงในการ 
 ดํารงชีวิต และอยู 
 รวมกันในสังคม 
 อยางสงบสุข 

 จํานวนของ 
 ประชาชนที่ไดรับ 
 บริการสาธารณะ  
 ที่มีคุณภาพได 
 มาตรฐานมาก 
 ยิ่งขึ้น 

๕ ๕ ๕ ๕ ปละ ๕  
โครงการ 

 พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 ของประชาชน  
 ครอบครัว ชุมชนให 
 เขมแข็งและสามารถ 
 พึ่งตนเองได 

จัดกิจกรรม/อบรม ผูสูงอาย ุ
ครอบครัว  และผูดอยโอกาส 

กองสวัสดิการฯ  

  ยุทธศาสตรที่ ๔ 
 ดานรักษาความ 
 มั่นคงและความ 
 สงบ 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๖ 
 การพัฒนาดาน 
 สังคม 

 พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 ของประชาชนใหม ี
 ความมั่นคงในการ 
 ดํารงชีวิต และอยู 
 รวมกันในสังคม 
 อยางสงบสุข 

 จํานวนของ 
 ประชาชนที่ไดรับ 
 บริการสาธารณะ  
 ที่มีคุณภาพได 
 มาตรฐานมาก 
 ยิ่งขึ้น 

๓ ๓ ๓ ๓ ปละ ๓ 
โครงการ 

 สงเสริมสนับสนุน 
 การปองกันและแกไข  
 ปญหายาเสพติด 

 ๑)จัดอบรม/รณรงคปองกันและ 
 แกไขปญหายาเสพติด 
 ๒)ปรับปรุงสนามกีฬา 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

 

 

-๙๐- 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ 
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
 สนับ 
สนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 ดานสังคมและ 
 คุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๖ 
 การพัฒนาดาน 
 สังคม 

 พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 ของประชาชนใหม ี
 ความมั่นคงในการ 
 ดํารงชีวิต และอยู 
 รวมกันในสังคม 
 อยางสงบสุข 

 จํานวนของ 
 ประชาชนที่ไดรับ 
 บริการสาธารณะ  
 ที่มีคุณภาพได 
 มาตรฐานมาก 
 ยิ่งขึ้น 

๕ ๕ ๕ ๕ ปละ ๕  
โครงการ 

 สงเสริมสนับสนุนการ 
 จัดสวัสดิการและให 
 การสงเคราะห 
 ประชาชน 

 ๑)สงเสริมสวนราชการจัดกิจกรรม 
  สาธารณกุศล 
 ๒)จัดกิจกรรม/อบรม/สงเคราะห 
 ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส 

กองสวัสดิการฯ  

  ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 ดานสังคมและ 
 คุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๖ 
 การพัฒนาดาน 
 สังคม 

 พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 ของประชาชนใหม ี
 ความมั่นคงในการ 
 ดํารงชีวิต และอยู 
 รวมกันในสังคม 
 อยางสงบสุข 

 จํานวนของ 
 ประชาชนที่ไดรับ 
 บริการสาธารณะ  
 ที่มีคุณภาพได 
 มาตรฐานมาก 
 ยิ่งขึ้น 

๗ ๗ ๗ ๗ ปละ ๗  
โครงการ 

 สงเสริมสนับสนุน 
 กิจกรรมพัฒนา เด็ก   
 เยาวชน และสตรี 

จัดกิจกรรม/อบรม/จัดงาน 
ใหแกเด็ก เยาวชน สตรี และ 

  บุคคลในครอบครัว 

กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษา 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๕ 
 ดานการบริหาร 
 จัดการ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ 
 การพัฒนาขีด 
 สมรรถนะองคกร 

 ยุทธศาสตรที่ ๗ 
การพัฒนาดานการ 
 เมืองการบริหาร 

 การสงเสริมสถาบัน  
 สําคัญของชาติ  
 และพัฒนาระบบ 
 การบริหารจัดการ 
 องคกร การบริการ 
 ประชาชน การ  
ปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย 

 ระดับความ  
 สําเร็จในการ 
 พัฒนาระบบ 
 บริหารจัดการ 
 องคกรและ 
 บุคลากร 

๒ ๒ ๒ ๒ ปละ ๒  
โครงการ 

 สงเสริมการพัฒนา 
 ศักยภาพบุคลากร 
 ใหมีประสิทธภิาพใน 
 การปฏิบัติงาน 

 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ /จัดทํา 
 สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด  

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

 

 

-๙๑- 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ 
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
 สนับ 
สนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

  ยุทธศาสตรที่ ๔ 
 ดานรักษาความ 
 มั่นคงและความ 
 สงบ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ 
 การพัฒนาขีด 
 สมรรถนะองคกร 

 ยุทธศาสตรที่ ๗ 
การพัฒนาดานการ 
 เมืองการบริหาร 

 การสงเสริมสถาบัน  
 สําคัญของชาติ  
 และพัฒนาระบบ 
 การบริหารจัดการ 
 องคกร การบริการ 
 ประชาชน การ  
ปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย 

 ประชาชนมีสวน  
 รวมในการ
สงเสริม 
 สถาบันสําคัญ
ของ 
 ชาติและการ
พัฒนา 
 ทองถิ่นมากขึ้น 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ปละ ๑๕   
โครงการ 

 สงเสริมสถาบัน 
 สําคัญของชาติและ 
 การมีสวนรวมของ 
 ประชาชนในการ 
 พัฒนาทองถิ่น 

 ๑)จัดงาน/จัดกจิกรรมวันเฉลิม  
 พระชนมพรรษา/งานรัฐพธิี ฯลฯ 
 ๒)เลือกต้ัง/อบรม/ศึกษาดูงาน 
 ของคณะกรรมการชุมชน 
๓)จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน/จัดทํา 
แผนชุมชน/เวทีประชาคมจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาล 
๔)เลือกต้ังนายกเทศมนตรี/ส.ท.  
๕)จัดงานวันทองถิ่น/วันเทศบาล 
๖)จัดอบรมคณะกรรมการ / 
ประชาชนเกี่ยวกับทองถิ่น 

   ๗)ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีฯ 
๘)สนับสนุนศูนยรวมขอมูล 
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 

กองวิชาการ
ฯ 
 
 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๕ 
 ดานการบริหาร 
 จัดการ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ 
 การพัฒนาขีด 
 สมรรถนะองคกร 

 ยุทธศาสตรที่ ๗ 
การพัฒนาดานการ 
 เมืองการบริหาร 

 การสงเสริมสถาบัน  
 สําคัญของชาติ 
 และพัฒนาระบบ 
 การบริหารจัดการ 
 องคกร การบริการ 
 ประชาชน การ  
ปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย 

 ระดับ
ความสําเร็จ  
 ในการพัฒนา
ระบบ 
 บริหารจัดการ
องคกรและ
บุคลากร 
 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ปละ ๒๐ 
โครงการ 

 จัดหาเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองใช ปรับปรุง 
 สถานที่ปฏิบัติงาน 
 และการบริการ  
 ประชาชน 

 ๑)จัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองมือ  
 อุปกรณตางๆ สําหรับใชในงาน 
 ราชการ 
 ๒)กอสราง/ปรับปรุงอาคาร 
 สถานที่ปฏิบัติงานและบริการ 
 ประชาชน 
 

ทุกสวนการ
บริหารของ 

ทต.ประโคนชัย 

 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

 

 

-๙๒- 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ 
เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
 สนับ 
สนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

  ยุทธศาสตรที่ ๔ 
 ดานรักษาความ 
 มั่นคงและความ 
 สงบ 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 เมืองนาอยูและ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ ๗ 
การพัฒนาดานการ 
 เมืองการบริหาร 

การสงเสริมสถาบัน  
 สําคัญของชาติ  
 และพัฒนาระบบ 
 การบริหารจัดการ 
 องคกร การบริการ 
 ประชาชน การ  
ปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย 

 รอยละของ  
 ประชาชนที่มี
ความ 
 พึงพอใจตอ
บริการ 
สาธารณะ การ 
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

๗ ๗ ๗ ๗ ปละ ๗  
โครงการ 

สงเสริมการ 
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๑)จัดกิจกรรม/อบรม/ซอมแผน
ใหแก อปพร./  
๒)จัดฝกอบรมการปองกันและ 
ระงับอัคคีภัยประชาชน   
๓)กอสรางหอจายน้าํรถดับเพลิง 

  ๔)กอสรางศูนยปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัยฯ 

สํานักปลัด  

 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

  

สวนท่ี ๔ 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ

 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนนุ 

๑ การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา  
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา  
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองวิชาการและแผนงาน  
๒ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  
การเศรษฐกิจ การพาณิชย กองการประปา  
การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง สํานักปลัดเทศบาล  

๓ การพัฒนาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน สํานักปลัดเทศบาล  
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง  
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  
การเศรษฐกิจ การเกษตร 

๔ การพัฒนาดานสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  
การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง 

๕ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ การพาณิชย สํานักปลัดเทศบาล  
บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  
การเศรษฐกิจ การเกษตร 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๙๔- 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนนุ 

๖ การพัฒนาดานสังคม บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม  

สรางความเขมแข็งของชุมชน 

๗ การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล  
การรักษาความสงบภายใน 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป กองคลัง  
บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป กองวิชาการและแผนงาน  
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา  

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  

เคหะและชุมชน 
บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง  
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย กองการประปา  

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๙๕- 
 
 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 
ยุทธศาสตร ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม ๔ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
  1.2 แผนงานการศึกษา 
  ๑.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 

1 
11 
๑7 

 
 
 

30,000.- 
๒2,๘68,๓๑๐.- 

๗,๖0๐,๐๐๐.- 

 
 
 

1 
10 
๑7 

 
 
 

30,000.- 
๒๒,774,85๐.- 

๖,๖0๐,๐๐๐.- 

 
 
 

1 
10 
๑7 

 
 
 

30,000.- 
๒3,0๘5,๐50.- 

๗,๖0๐,๐๐๐.- 

 
 
 

1 
10 
๑6 

 
 
 

30,000.- 
๒3,395,25๐.- 

๒,๖0๐,๐๐๐.- 

 
 
 

4 
41 
67 

 
 
 

120,000.- 
92,12๓,๔6๐.- 
๒๔,40๐,๐๐๐.- 

รวม 29 ๓๐,๔9๘,๓๑๐.- ๒8 ๒9,404,85๐.- ๒8 30,715,๐50.- ๒7 ๒6,025,25๐.- ๑12 ๑๑6,64๓,๔6๐.- 
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
  ๒.๓ แผนงานการพาณิชย 
  ๒.๔ แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
8 
 

๑ 
๒ 

 
 

- 
5,๐๕๘,๐๐๐.- 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- 

๓๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๑ 
๗ 
 
- 
- 

 
 

๗๐๐,๐๐๐.- 
๑๔,๔๗๐,๐๐๐.- 

 
- 
- 

 
 

๑ 
๗ 
 

๑ 
- 

 
 

๑,๔๖๐,๐๐๐.- 
๙,๙๒๖,๐๐๐.- 

 
๓๐๐,๐๐๐.- 

- 

 
 
- 
๔ 
 

๒ 
- 

 
 
- 

๑๓,๘๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
- 

 
 

๒ 
๒6 

 
๔ 
๒ 

 
 

๒,๑๖๐,๐๐๐.- 
๔3,๒๕๔,๐๐๐.- 

 
๑๑๓,๓๐๐,๐๐๐.- 

๓๐๐,๐๐๐.- 
รวม ๑1 7,๓๕๘,๐๐๐.- ๘ ๑๕,๑๗๐,๐๐๐.- ๙ ๑๑,๖๘๖,๐๐๐.- ๖ ๑๒๔,๘๐๐,๐๐๐.- ๓4 ๑59,๐๑๔,๐๐๐.- 

 แบบ ผ.๐๗ 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๙๖- 
ยุทธศาสตร ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม ๔ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๓.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 

3 
๑ 

 
 

42,7๐๐,๐๐๐.- 
๒๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๔ 
๒ 

 
 

๕,๓๐๐,๐๐๐.- 
๗๖๐,๐๐๐.- 

 
 

๒ 
๑ 

 
 

๓๐,๒๐๐,๐๐๐.- 
๒๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๑ 
๑ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
๒๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๑0 
๕ 

 
 

78,4๐๐,๐๐๐.- 
๑,๓๖๐,๐๐๐.- 

รวม 4 42,9๐๐,๐๐๐.- ๖ ๖,๐๖๐,๐๐๐.- ๓ ๓๐,๔๐๐,๐๐๐.- ๒ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑5 79,7๖๐,๐๐๐.- 
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 
  ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
  ๔.๒ แผนงานงบกลาง 

 
 

๖ 
๑ 

 
 

๑,๕๗๐,๐๐๐.- 
๒๔๐,๐๐๐.- 

 
 

๕ 
๑ 

 
 

๑,๐๗๐,๐๐๐.- 
๒๔๐,๐๐๐.- 

 
 

๕ 
๑ 

 
 

๑,๐๗๐,๐๐๐.- 
๒๔๐,๐๐๐.- 

 
 

๕ 
๑ 

 
 

๑,๐๗๐,๐๐๐.- 
๒๔๐,๐๐๐.- 

 
 

๒๑ 
๔ 

 
 

๔,๗๘๐,๐๐๐.- 
๙๖๐,๐๐๐.- 

รวม ๗ ๑,๘๑๐,๐๐๐.- ๖ ๑,๓๑๐,๐๐๐.- ๖ ๑,๓๑๐,๐๐๐.- ๖ ๑,๓๑๐,๐๐๐.- ๒๕ ๕,๗๔๐,๐๐๐.- 
๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 
  ๕.๑ แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
  ๕.๒ แผนงานการเกษตร 
  ๕.๓ แผนงานการพาณิชย 

 
 

๒ 
 

๑ 
- 

 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
- 

 
 

๒ 
 

๑ 
- 

 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
- 

 
 

๒ 
 

๑ 
- 

 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
- 

 
 

๒ 
 

๑ 
๑ 

 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๘ 
 

๔ 
๑ 

 
 

๔๘๐,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

รวม ๓ ๑๗๐,๐๐๐.- ๓ ๑๗๐,๐๐๐.- ๓ ๑๗๐,๐๐๐.- ๔ ๑๐,๑๗๐,๐๐๐.- ๑๓ ๑๐,๖๘๐,๐๐๐.- 
๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 
  ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 
  ๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๖.๓ แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

 
 

๒ 
๔ 
7 

 
 

๖๐,๐๐๐.- 
๑๕๐,๐๐๐.- 
60๐,๐๐๐.- 

 
 

๒ 
๔ 
7 

 
 

๖๐,๐๐๐.- 
๑๕๐,๐๐๐.- 
60๐,๐๐๐.- 

 
 

๒ 
๔ 
7 

 
 

๖๐,๐๐๐.- 
๑๕๐,๐๐๐.- 
60๐,๐๐๐.- 

 
 

๒ 
๔ 
7 

 
 

๖๐,๐๐๐.- 
๑๕๐,๐๐๐.- 
60๐,๐๐๐.- 

 
 

๘ 
๑๖ 
๒8 

 
 

๒๔๐,๐๐๐.- 
๖๐๐,๐๐๐.- 

2,4๐๐,๐๐๐.- 

รวม ๑3 81๐,๐๐๐.- ๑3 81๐,๐๐๐.- ๑3 81๐,๐๐๐.- ๑3 81๐,๐๐๐.- 52 3,24๐,๐๐๐.- 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๙๗- 
 

ยุทธศาสตร ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม ๔ ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 
  ๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  ๗.๒ แผนงานการรักษาความ 
สงบภายใน 
  ๗.3 แผนงานสรางความ 
เขมแข็งของชุมชน 
  ๗.4 แผนงานการพาณิชย 

 
 

9 
7 
 

4 
 

๑ 

 
 

972,0๐๐.- 
๑,๙3๐,๐๐๐.- 

 
60๐,๐๐๐.- 

 
500,0๐๐.- 

 
 

๑0 
๖ 
 

3 
 
- 

 
 

๑,๘72,๐๐๐.- 
๔๓๐,๐๐๐.- 

 
600,๐๐๐.- 

 
- 

 
 

9 
๕ 
 

๓ 
 

1 

 
 

972,๐๐๐.- 
๒๕๕,๐๐๐.- 

 
600,๐๐๐.- 

 
850,000.- 

 
 

๑0 
๕ 
 

3 
 
- 

 
 

๖,572,๐๐๐.- 
๒๕๕,๐๐๐.- 

 
600,๐๐๐.- 

 
- 

 
 

38 
๒3 

 
๑๓ 

 
2 

 
 

๑๐,๓88,0๐๐.- 
๒,870,๐๐๐.- 

 
2,400,๐๐๐.- 

 
1,350,0๐๐.- 

รวม 21 4,002,0๐๐.- 19 2,902,๐๐๐.- 18 2,677,๐๐๐.- 18 7,๔27,๐๐๐.- 76 17,008,0๐๐.- 
รวมท้ังสิ้น 88 87,548,3๑๐.- 83 ๕5,๘26,85๐.- ๘0 ๗7,768,๐50.- 76 ๑๗0,94๒,25๐.- ๓27 392,085,๔6๐.- 

ครุภณัฑ 26 1,725,000.- 9 1,326,600.- 9 1,163,000.- 10 2,275,600.- 54 6,490,200.- 
รวมท้ังสิ้น ๑๑4 89,2๗3,3๑๐.- 92 ๕7,153,45๐.- ๘9 ๗๘,931,๐50.- ๘6 ๑๗3,๒17,85๐.- 381 398,575,660.- 

 
  หมายเหตุ  ป 2561 ไมรวมโครงการท่ีประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๙๘- 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒  :  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี   

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 
     ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

 ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษา 

 เพ่ือสงเสรมิศักยภาพ  
 การจัดการศึกษาโรงเรียน 
 เทศบาลตําบลประโคนชัย 
  
 

 ๑)อาหารกลางวันโรงเรยีน
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

๗๖๔,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๕๖๐,๐๐๐) 

๗๖๔,๐๐๐.- 
 

 ๗๖๔,๐๐๐.- 
 

 ๗๖๔,๐๐๐.- 
 

 ระดับความสําเร็จ 
 ในการบริหารงาน 
 โรงเรียนเทศบาล 
 ตําบลประโคนชัย 

 การบริหารงาน 
 โรงเรียนเทศบาล 
 มีประสิทธิภาพข้ึน 

กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

 
  ๒)รณรงคปองกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา 
๒๑,๐๐๐.- 

(ป ๖๐ : 
๒๑,๐๐๐) 

๒๑,๐๐๐.- 
 

๒๑,๐๐๐.- 
 

๒๑,๐๐๐.- 
 

 ๓)ปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๔)พัฒนาหองสมุดโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :

๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- 

 แบบ ผ.๐๑ 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๙๙- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษา 
(ตอ) 

 เพ่ือสงเสรมิศักยภาพ  
 การจัดการศึกษาโรงเรียน 
 เทศบาลตําบลประโคนชัย 
  
 

๕) พัฒนาแหลงเรยีนรู
ในโรงเรียน 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-  ระดับความสําเร็จ 
 ในการบริหารงาน 
 โรงเรียนเทศบาล 
 ตําบลประโคนชัย 

 การบริหารงาน 
 โรงเรียนเทศบาล 
 มีประสิทธิภาพข้ึน 

กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

) สงเสรมิศักยภาพการ 
จัดการศึกษาทองถ่ิน 
(SBMLD) 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๖) ศูนยการเรียนรู
ปฐมวัย 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- 

๗) คาจัดการเรยีนการ
สอน (รายหัว) 

๒๗๕,๙๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒๘๒,๙๐๐) 

๒๗๕,๙๐๐.- 
 

๒๗๕,๙๐๐.- 
 

๒๗๕,๙๐๐.- 
 

 ๘) คาหนังสือเรยีน ๓๖,๑๘๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓๗,๓๓๒) 

๓๖,๑๘๐.- 
 

 ๓๖,๑๘๐.- 
 

 ๓๖,๑๘๐.- 
 

 ๙) คาอุปกรณการ
เรียน 

๓๔,๒๙๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓๕,๒๘๐) 

๓๔,๒๙๐.- ๓๔,๒๙๐.- ๓๔,๒๙๐.- 

 ๑๐) คาเครื่องแบบ
นักเรยีน 

๔๘,๙๖๐.- 
(ป ๖๐ : 

๕๐,๒๒๐) 

๔๘,๙๖๐.- 
 

๔๘,๙๖๐.- 
 

๔๘,๙๖๐.- 
 

๑๑)คากิจกรรมพัฒนา  
 คุณภาพผูเรยีน 

๖๙,๗๘๐.- 
(ป ๖๐ : 

๗๑,๕๕๐) 

๖๙,๗๘๐.- 
 

๖๙,๗๘๐.- 
 

๖๙,๗๘๐.- 
 

๑๒) คาใชจาย
อินเตอรเน็ตโรงเรียน 

๒๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑๖,๘๐๐) 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๐๐- 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษา 
(ตอ) 

 เพ่ือสงเสรมิศักยภาพการ 
 จัดการศึกษาโรงเรยีน  
 เทศบาลตําบลประโคนชัย 
  
 

๑๓) พัฒนาขาราชการ
ครูของโรงเรียน 

๒๑,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒๑,๐๐๐) 

๒๑,๐๐๐.- ๒๑,๐๐๐.- ๒๑,๐๐๐.-  ระดับความสําเร็จ 
 ในการบริหารงาน 
 โรงเรียนเทศบาล 
 ตําบลประโคนชัย 

 การบริหารงาน 
 โรงเรียนเทศบาล 
 มีประสิทธิภาพข้ึน 

กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

๑๔) คาใชจายในการ
ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรยีน และ
อาคารประกอบ 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒๐๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- 

๑๕) สงเสรมิกิจกรรม
รักการอานในสถาน 
ศึกษา 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- 

๒. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝง
และสงเสรมิการอาน 

 เพ่ือสงเสรมิทักษะการพูด 
 อาน เขียน ภาษาอังกฤษ 

 ๑) แขงขันตอบปญหา  
 ภาษาอังกฤษ 

๑๔,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๑๔,๐๐๐) 

๑๔,๐๐๐.- 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 

 รอยละของนักเรยีน  
 ท่ีผานเกณฑการ  
 แขงขัน 

 นักเรียนมีทักษะภาษา 
 อังกฤษดีข้ึน 

  กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

  เพ่ือสงเสริมทักษะทาง 
 วิทยาศาสตร 

 ๒) แขงขันตอบปญหา  
 วิทยาศาสตร 

๑๖,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๑๖,๐๐๐) 

๑๖,๐๐๐.- 
 

๑๖,๐๐๐.- 
 

๑๖,๐๐๐.- 
 

  นักเรียนมีทักษะ 
  วิทยาศาสตรดีข้ึน 

 เพ่ือสงเสรมิทักษะทาง 
 ศิลปะ 

๓) ประกวดวาดภาพ
ระบายส ี

๑๖,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๑๗,๐๐๐) 

๑๖,๐๐๐.- 
 

๑๖,๐๐๐.- 
 

๑๖,๐๐๐.- 
 

 นักเรียนมีทักษะ 
 ทางศิลปะดีข้ึน 

 เพ่ือสงเสรมิทักษะการคดิ
วิเคราะหทางคณิตศาสตร 

 ๔)แขงขันคณิตศาสตร 
คิดสนุก 

๑๘,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๑๗,๐๐๐) 

๑๘,๐๐๐.- 
 

๑๘,๐๐๐.- 
 

๑๘,๐๐๐.- 
 

 นักเรียนมีทักษะ 
 คณิตศาสตรดีข้ึน 

 เพ่ือสงเสรมิทักษะทาง 
 สังคม ศาสนา และ 
 วัฒนธรรม 

  ๕)แขงขันตอบปญหา
สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑๔,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๑๔,๐๐๐) 

๑๔,๐๐๐.- 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 

 นักเรียนมีทักษะทาง 
 สังคม ศาสนา และ 
 วัฒนธรรมดีข้ึน 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๐๑- 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝง
และสงเสรมิการอาน 
(ตอ) 

 เพ่ือสงเสรมิทักษะการ 
 ศึกษาจากแหลงเรยีนรู 
 นอกหองเรียน 

๖)แขงขันตอบปญหา
ความรูรอบตัว 

๑๒,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๑๒,๐๐๐) 

๑๒,๐๐๐.- 
 

๑๒,๐๐๐.- 
 

๑๒,๐๐๐.- 
 

 รอยละของนักเรยีน  
 ท่ีผานเกณฑการ  
 แขงขัน 

 นักเรียนมีความรูรอบตัว 
 มากข้ึน 

กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะ 
การพูดอานเขียนภาษาไทย 

 ๗)แขงขันตอบปญหา  
 ภาษาไทย 

๑๖,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๑๖,๐๐๐) 

๑๖,๐๐๐.- 
 

๑๖,๐๐๐.- 
 

๑๖,๐๐๐.- 
 

 นักเรียนมีทักษะเก่ียวกับ  
 ภาษาไทยดีข้ึน 

 เพ่ือสงเสรมิทักษะเก่ียวกับ 
 อาชีพและเทคโนโลย ี

 ๘)แขงขันตอบปญหา  
 การงานอาชีพและ  
 เทคโนโลย ี

๑๔,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๑๔,๐๐๐) 

๑๔,๐๐๐.- 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 

 นักเรียนมทัีกษะเก่ียวกับ  
 อาชีพและเทคโนโลยีดีข้ึน 

๓. จัดหาหนังสือและสื่อ
สิ่งพิมพประจําหอสมดุ 
เทศบาล 

 เพ่ือใหประชาชนมีหนังสือ  
 เลือกอานหลากหลาย 

 หนังสือ หนังสือพิมพ   
 วารสาร และสิ่งพิมพ  
 อ่ืนๆ 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๑๕๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

 หนังสือ หนังสือพิมพ   
 วารสาร และสิ่งพิมพ  
 อ่ืนๆ ท่ีจัดหา 

ผูใชบริการมีความรูและ
นําไปใชประโยชนได 

กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

๔. จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ  เพ่ือสงเสรมิใหทุกองคกร 
 ไดเห็นความสําคัญของเด็ก 

เด็กในเขตเทศบาล 
และพ้ืนท่ีใกลเคยีง 

๑๖๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๑๖๐,๐๐๐) 

 ๑๖๐,๐๐๐.- 
 

๑๖๐,๐๐๐.- 
 

๑๖๐,๐๐๐.- 
 

จํานวนหนวยงานท่ี 
มารวมกิจกรรม 

 เด็กไดรับความสนุกสนาน 
 และกลาคดิกลาแสดงออก  

กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

๕.  อบรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

 เพ่ือเปนตัวแทนเด็กและ  
 เยาวชนในการประสาน 
 ความรวมมือกับหนวยงาน 
 องคกรตางๆ  

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๒๐๐,๐๐๐) 

 ๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

 สภาเด็กและเยาวชน  
 เทศบาลตําบล 
 ประโคนชัย 

 ปญหาความตองการของ  
 เด็กและเยาวชนไดรับการ 
 ชวยเหลือแกไข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(B-CM ๒) 

๖ หองเสริมพัฒนาการเด็ก  เพ่ือสงเสริมใหเด็กม ี
  พัฒนาการท้ังรางกายและ 
  จิตใจมีความคิดสรางสรรค 
  อยางมีคุณภาพ 

 หองเสริมพัฒนาการ   
 เด็ก ขนาดไมนอยกวา  
 ๗x๗ ม.สูงไมนอยกวา  
 ๓ ม. 

๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐๐,๐๐๐) 

- - -  เด็กมีพัฒนาการท่ีดี  
 เพ่ิมข้ึนครบทุกดาน 
 ตามศักยภาพ 

 เด็กทุกคนท่ีเขารับบริการ 
 ไดรับการสงเสรมิคุณภาพ 
 ตามพัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 
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-๑๐๒- 

 
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  :  ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒  :  การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา   
      ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 

   ๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗. บริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานพัฒนาทองถ่ิน 
(SBMLD) 

เพ่ือใหโรงเรียนมีการ
บริหารโดยใชหลักการมี
สวนรวมท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

  โรงเรียนเทศบาล 
  ตําบลประโคนชัย 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 
 

 การบริหารโรงเรียน 
 มีผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 รอยละ ๙๐ 

 การบริหารโรงเรียน 
 มีการตรวจสอบและ 
 ถวงดุล 

กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

๘. ฝกอบรมสนทนาภาษา 
ตางประเทศ 

เพ่ือใหประชาชนมีทักษะ 
พ้ืนฐานในการสนทนา
ภาษาตางประเทศ 

  ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป 60 :  

5๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

 รอยละของผูอบรม 
 ท่ีสนทนาภาษา  
 ตางประเทศได 

 ประชาชนสนทนา 
 ภาษาตางประเทศ 
 ข้ันพ้ืนฐานได 

กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

  รวม  ๘ โครงการ - - ๓,๕๙๑,๑๑๐ ๓,๐๙๑,๑๑๐ ๓,๐๙๑,๑๑๐ ๓,๐๙๑,๑๑๐ - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา 
 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ไดรวมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา 

 วันข้ึนปใหม  
 วันมาฆบูชา 
 วันวิสาขบูชา  
 วันอาสาฬหบูชา  
 วันออกพรรษา 

๔๐,๐๐๐.- 
 (ป ๖๐ : 
๓๐,๐๐๐) 

 

๔๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ
ในการสงเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชนไดมีสวน
รวมในกิจกรรมทาง 
ศาสนา 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

๒. จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพ่ืออนุรักษและสืบสาน
ประเพณขีองไทยใหคงอยู 

กิจกรรมตางๆ งาน
ประเพณีลอยกระทง 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓๐๐,๐๐๐.-) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

 ระดับความสําเร็จ 
 ของกิจกรรมท่ีจัด 
 

 ประชาชนไดรวม 
 สืบสานงานประเพณ ี
 ใหคงอยู 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๐๓- 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. จัดงานประเพณี
สงกรานต 

เพ่ืออนุรักษและสืบสาน
ประเพณีของไทยใหคงอยู 

กิจกรรมตางๆ งาน
ประเพณสีงกรานต 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓๐๐,๐๐๐.-) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

 ระดับความสําเร็จ 
 ของกิจกรรมท่ีจัด 
  

 ประชาชนไดรวม 
 สืบสานงานประเพณ ี
 ใหคงอยู 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

๔.  จัดงานประเพณ ี
 แหเทียนพรรษา 

เพ่ืออนุรักษและสืบสาน
ประเพณีของไทยใหคงอยู 

กิจกรรมตางๆ งาน
ประเพณีแหเทียน 

พรรษา 

๗๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๗๐๐,๐๐๐.-) 

๗๐๐,๐๐๐.- 
 

๗๐๐,๐๐๐.- 
 

๗๐๐,๐๐๐.- 
 

 ระดับความสําเร็จ 
 ของกิจกรรมท่ีจัด 
 

 ประชาชนไดรวม 
 สืบสานงานประเพณ ี
 ใหคงอยู 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

๕. อัตลักษณประโคนชัย เพ่ือเผยแพรงานแหเทียน 
พรรษาประโคนชัย ผาน 
มมุมองของภาพถาย 

ภาพถายงานแหเทียน
พรรษาประโคนชัย 

๓๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓๐,๐๐๐.-) 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

 จํานวนภาพถาย 
 ท่ีสงประกวด 

 ประชาชนท่ัวไปรูจัก 
 งานประเพณีแหเทียน 
 พรรษาประโคนชัย 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
(B-CM ๑) 

๖. สงนักกีฬาเทศบาล 
ตําบลประโคนชัย 
รวมแขงขันกีฬา 

 เพ่ือสรางความสามัคค ี
 ระหวางองคกรปกครอง 
 สวนทองถ่ิน 

 กีฬาชิงถวย
พระราชทาน 
ประโคนชัยเกมส  

๑๕๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ :

๑๕๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ
ของการเขารวม
แขงขัน 

 องคกรปกครองสวน  
 ทองถ่ินในจังหวัด 
 บุรีรัมย และอําเภอ 
 ประโคนชัย มีความ 
 สามัคค ี

กองการศึกษา 
(B-CM ๔) 

กีฬาสันนิบาตเทศบาล 
จังหวัดบุรีรมัย 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๗. ปรับปรุงสนามกีฬา 
อเนกประสงค 
หนองระแซซัน 

 เพ่ือสงเสรมิใหประชาชน 
 ไดออกกําลังกายมสีุขภาพ 
แข็งแรง มีความสามคัค ี

 หลังคา, พ้ืนสนามกีฬา  
 และระบบไฟฟา 

๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ :  

๕,๐๐๐,๐๐๐) 

- - -  สนามกีฬาท่ีได 
 มาตรฐาน 

 ประชาชนมีความเปน 
 เลิศดานการกีฬาสู 
 การพัฒนาเปนนักกีฬา 
 อาชีพ และไมเขาไป 
 ของเก่ียวกับยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 
(B-CM ๔,๖) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๐๔- 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘. จัดการแขงขันกีฬา
เทศบาลตาํบล 
ประโคนชัย 

 เพ่ือสงเสรมิใหประชาชน 
 ไดออกกําลังกายมสีุขภาพ 
 แข็งแรง มีความสามัคค ี

 ๑) แขงขันกีฬาเปตอง 
 ตลุงคัพ   

๖๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๖๐,๐๐๐) 

๖๐,๐๐๐.- 
 

๖๐,๐๐๐.- 
 

๖๐,๐๐๐.- 
 

จํานวนทีมท่ีเขารวม
แขงขัน 

 ประชาชนมีความเปน 
 เลิศดานการกีฬาสูการ  
 พัฒนาเปนนักกีฬาอาชีพ 
 และไมเขาไปเก่ียวของ 
 กับยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 
(B-CM ๔) 

 ๒) แขงขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณ ี๗ คน  
 หนองระแซซันคัพ 

๑๓๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๑๓๐,๐๐๐) 

๑๓๐,๐๐๐.- 
 

๑๓๐,๐๐๐.- 
 

๑๓๐,๐๐๐.- 
 

จํานวนทีมท่ีเขารวม
แขงขัน 

 ๓) แขงขันกีฬา  
 บาสเกตบอล   

๔๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๔๐,๐๐๐) 

๔๐,๐๐๐.- 

 
๔๐,๐๐๐.- 

 
๔๐,๐๐๐.- 

 
จํานวนทีมท่ีเขารวม
แขงขัน 

 ๔) แขงขันกีฬาเซปค  
 ตะกรอเทศบาลตาน 
 ยาเสพตดิ 

๔๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๔๐,๐๐๐) 

๔๐,๐๐๐.- 

 
๔๐,๐๐๐.- 

 
๔๐,๐๐๐.- 

 
จํานวนทีมท่ีเขารวม
แขงขัน 

 ๕) แขงขันกีฬาฟุตซอล
เทศบาลตานยาเสพติด   

๑๓๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๑๓๐,๐๐๐) 

๑๓๐,๐๐๐.- 
 

๑๓๐,๐๐๐.- 
 

๑๓๐,๐๐๐.- 
 

จํานวนทีมท่ีเขารวม
แขงขัน 

๙. กอสรางสระวายนํ้า 
และลานกีฬาอเนก 
ประสงค 

เพ่ือรองรับการฝกวายนํ้า
ข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และ
ปองกันปญหาเด็กเสียชีวิต
จากการจมนํ้า 

 สระวายนํ้ามาตรฐาน   
 ความยาว ๒๕ ม. ลึก 
 ไมนอยกวา ๑.๓๕ ม. 
 พรอมหองอาบนํ้า และ 
 ลานกีฬาอเนกประสงค 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐.- - รอยละของนักเรียน 
ท่ีรับการฝกแลววาย
นํ้าเปน 

 นักเรียนสามารถชวย 
 เหลือตนเองจากการ 
 จมนํ้า 

กองการศึกษา 
(B-CM ๔) 

รวม ๙ โครงการ - - ๖,๙๗๐,๐๐๐.- ๑,๙๗๐,๐๐๐ ๖,๙๗๐,๐๐๐ ๑,๙๗๐,๐๐๐ - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๐๕- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  :  ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี   

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 
   ๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.  วันคลายวันเฉลิมพระชนม  
 พรรษาของพระบาท 
 สมเดจ็พระปรมินทรมหา 
 ภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ 
 บพิตร 

 เพ่ือนอมสํานึกในพระมหา 
 กรุณาธิคณุของพระบาท  
 สมเดจ็พระปรมินทรมหา 
 ภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ 
 บพิตร 

พสกนิกรในอําเภอ 
ประโคนชัย 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-  กิจกรรมวันคลาย 
 วันเฉลิมพระชนม 
 พรรษาของพระบาท 
 สมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช  
 บรมนาถบพิตร 

 พสกนิกรนอมสํานึกใน 
 พระมหากรณุาธิคณุ 
 ของพระบาทสมเดจ็ 
 พระปรมินทรมหา 
 ภูมิพลอดลุยเดช 
 บรมนาถบพิตร 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

๒.   กอสรางซุมเฉลิม 
  พระเกียรติพระบาท 
  สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรต ิ
 พระบาทสมเด็จพระเจา 
 อยูหัวฯ 

ซุมเฉลมิพระเกียรติ 
จํานวน ๒ ซุม 

- ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(ป ๖๐ : 

๔,๐๐๐,๐๐๐) 

 

- -  ซุมเฉลมิพระเกียรต ิ 
 พระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหัวฯ  
 ท่ีกอสราง 

 เทศบาลรวมเฉลมิ 
 พระเกียรติพระบาท 
 สมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

๓. วันเฉลมิพระชนมพรรษา 
 สมเดจ็พระนางเจาฯ 
 พระบรมราชินีนาถ 

 เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคณุ  
 ของสมเด็จพระนางเจาฯ  
 พระบรมราชินีนาถ 

พสกนิกรในอําเภอ 
ประโคนชัย 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

กิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรต ิ

 พสกนิกรแสดงความ  
 จงรักภักดตีอสมเด็จ 
 พระนางเจาฯพระบรม 
 ราชินีนาถ 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

๔.  จัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ

 สถาบันพระมหากษัตรยิ 
 และพระบรมวงศานุวงศ 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรต ิ
เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา และวัน
คลายวันพระราชสมภพ 

พสกนิกรในอําเภอ 
ประโคนชัย 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

กิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรต ิ

พสกนิกรแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยและ 
พระบรมวงศานุวงศ 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

 รวม   ๔  โครงการ - - ๓๕๐,๐๐๐ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๐๖- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  :  ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒  :  การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
      ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. กอสรางถนน คสล. 
พรอมปรับปรุงฝาบอพัก 
ถนนภักดีดํารง  

  เพ่ือใหไดถนนท่ีได
มาตรฐานและมีระบบ
ระบายนํ้าท่ีด ี

ชวงท่ี ๑ จากตลาดคิวรถเล็ก ถึง 
ทล. ๒๔ ถนน คสล. กวาง ๑.๕๐ 
ม. ยาว ๑๖๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ฝาบอพักขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. 
จํานวน ๒๑ ฝา คิดเปนพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา ๒๕๐ ตร.ม. 
ชวงท่ี ๒ จาก ทล. ๒๔ ถึงถนน   
ศรีสวัสดิ์ ถนน คสล. กวาง ๑.๕๐ 
ม. ยาว ๓๐๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ฝาบอพัก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. 
จํานวน ๒๙ ฝา คิดเปนพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา ๔๕๓ ตร.ม. 

๑,๐๒๐,๐๐๐ 
(ป ๖๐ :  

๑,๐๒๐,๐๐๐) 

 

- - - ความยาวของ
ถนนท่ีกอสราง 

การคมนาคมสะดวก
และระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 

๒. กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. ลํารางสาธารณ 
ประโยชน หมูท่ี ๒ จาก
ถนนพุทธิรัตน ถึงถนน
โชคชัย-เดชอุดม 
(เขต อบต.ประโคนชัย) 

  เพ่ือแกไขปญหานํ้า 
  ทวมขังในชุมชน 

ทอลอดเหลีย่มคสล.ชนิดชองเดยีว 
กวาง ๑.๒๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม. ยาว 
๒๓๔ ม. 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(ป ๖๐ : 

๓,๐๐๐,๐๐๐) 

 

- - ความยาวของ 
ทอลอดเหลีย่มท่ี
กอสราง 

 สามารถระบายนํ้า 
 ไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๐๗- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
และรางระบายนํ้า คสล.  
ซอยริมบึง 

 เพ่ือใหผิวจราจรม ี
 สภาพท่ีดีและแกไข 
 ปญหานํ้าทวมขัง 
 ในชุมชน 

 ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม.   
 กวางเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑๒๙  
 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
 ๔๑๒.๘๐ ตร.ม. รางระบายนํ้า 
 คสล. กวาง ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๒๙  
 ม. 

๒๘๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๒๘๐,๐๐๐) 

 

- - -  ความยาวของ 
 ผิวจราจรท่ี  
 ปรับปรุง 

 ผิวจราจรไดมาตรฐาน  
 มีความปลอดภัย 
 ในการสัญจร และ 
 ระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 

๔. กอสรางถนน คสล.พรอม 
วางทอระบายนํ้า,บอพัก 
ซอยแสนสุข หมูท่ี ๗ 

 เพ่ือใหไดถนนท่ีได 
 มาตรฐาน และม ี
 ระบบระบายนํ้าท่ีด ี

  ชวงท่ี ๑ ถนน คสล. กวาง ๑.๕ - 
๒.๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๒ 
ม. ทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๔๐ 
ม. บอพัก คสล.ขนาด ๑x๑x๑x
๐.๑ ม. จํานวน ๕ บอ 

  ชวงท่ี ๒ ถนน คสล. กวาง ๒.๕ -  
  ๒.๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๔ 

ม. ทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๔๐ 
ม. บอพัก คสล. ขนาด ๑x๑x๑x
๐.๑ ม. จํานวน ๔ บอ 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๓๐๐,๐๐๐)  

- - -  ความยาวของ  
 ถนนท่ีกอสราง 

 การคมนาคมสะดวก 
 และระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 

๕. กอสรางและปรับปรุงถนน 
คสล.ทอระบายนํ้า,บอพัก
ซอยราษฎรพัฒนา 

 เพ่ือใหไดถนนท่ีได 
 มาตรฐาน และม ี
 ระบบระบายนํ้าท่ีด ี

 ถนน คสล.กวางเฉลี่ย ๔ ม. ยาว 
๑๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ทอ
ระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๔๐ ม. 
จํานวน ๑๖๑ ทอน บอพัก คสล. 
๐.๘๗x๑.๓๐x๑.๑๐ ม. จํานวน 
๑๘ บอ คิดเปนพ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไมนอยกวา ๖๓๑ ตร.ม. 

๙๐๑,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๙๐๑,๐๐๐) 

 
 
 

- - - ความยาวของ
ถนนท่ีกอสราง 

 การคมนาคมสะดวก 
 และระบายนํ้าไดดี  

กองชาง 
(B-CM ๖) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๐๘- 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลตคอนกรีตพรอม
ไหลทาง ทอคสล.บอพัก 
ซอยประชารวมใจ หมูท่ี 
๗  ถน นป ระ โ ค น ชั ย -
สวายสอ 

  เพ่ือใหไดถนนท่ีได
มาตรฐานและมี
ระบบระบายนํ้าท่ีด ี

  ถนนผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 
หนา ๐.๐๕ ม. กวางเฉลี่ย ๓.๖๐  
ม. ยาว ๒๐๐ ม. ไหลทาง คสล.  
กวางเฉลี่ย ๐.๙๐ ม. ยาว ๒๐๐  
ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๗๒๐ ตร.ม. ทอ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ ม. ยาว ๑๖ ม. และ Ø  
๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๖ ม. บอพัก  
คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๑๐ ม. (ฝา
เหล็กรางวี)  ๒๒ บอ รางวี  คสล. 
ยาว ๑๘๐ ม. 

๑,๖๙๗,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑,๖๙๗,๐๐๐) 

- - -  ความยาวของ    
 ถนนท่ีกอสราง 

 การคมนาคมสะดวก 
 และระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 

๗. ปรับปรุงฝาบอพัก คสล.
ถนนหนาวัดแจงจากสาม
แยกหนาโรงเรียนวัดแจง 
ถึงสี่แยกประโคนชัย - 
บานกรวด 

 เพ่ือแกไขปญหานํ้า 
 ทวมขังในชุมชน 

ฝาบอพัก คสล. จํานวน ๒๙ บอ ๔๑๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๔๑๐,๐๐๐) 

 

- - - ฝาบอพักท่ี
ปรับปรุง 

 สามารถระบายนํ้า 
ไดดี 

กองชาง 
(B-CM ๖) 
  

๘.  กอสรางถนน คสล.พรอม
ทอระบายนํ้า,บอพักซอย
บานนางรําพึง จุยประโคน 
(หมูท่ี ๓ชุมชนตาเจรอืม) 

  เพ่ือใหไดถนนท่ีได
มาตรฐานและมี
ระบบระบายนํ้าท่ีด ี

ถนน คสล.กวาง ๓ ม.ยาว ๓๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.ทอระบายนํ้า คสล. 
Ø ๐.๔๐ ม. จํานวน ๓๑ ทอน    
บอพัก คสล.๐.๘๗x๑.๓๐x๑.๑๐ 
ม. จํานวน ๓ บอ คิดเปนพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา ๘๗.๕๐ ตร.ม. 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๑๕๐,๐๐๐) 

 
 
 

- - - ความยาวของ
ถนนท่ีกอสราง 

 การคมนาคมสะดวก 
 และระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๐๙- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙  ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตคอนกรีตพรอม
บอพัก คสล. จากประตู
หลังวัดโพธ์ิถึงแยกถนน
พิบูลยสวัสดิ ์

 เพ่ือใหผิวจราจร 
 มีสภาพท่ีด ี
 

 ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรตีกวาง 
 เฉลี่ย ๔ - ๗ ม. ยาว ๓๓๖ ม. หรอื 
 คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒,๑๑๐  
 ตร.ม. (หักพ้ืนท่ีบอพัก) ปรับปรุง 
 บอพัก ๓๙ บอ 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๑,๕๐๐,๐๐๐) 

- -  ความยาวของ 
 ผิวจราจรท่ี  
 ปรับปรุง 

 การคมนาคมสะดวก กองชาง 
(B-CM ๖) 

๑๐  ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
 และรางระบายนํ้า คสล.  
 ซอยรวมพัฒนา 

 เพ่ือใหผิวจราจรมี 
 สภาพท่ีดีและแกไข 
 ปญหานํ้าทวมขังใน 
 ชุมชน 

ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. 
กวางเฉลี่ย ๒.๘๐ ม. ยาว ๑๒๖ 
ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๓๕๒.๘๐ ตร.ม. รางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๐.๓๕ 
ม. ยาว ๒๕๒ ม. 

- ๓๒๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๓๒๐,๐๐๐) 

 

- - ความยาวของ 
ผิวจราจรท่ี
ปรับปรุง 

 การคมนาคมสะดวก 
 และระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 
 
 

๑๑   กอสรางทอระบายนํ้าคสล. 
ถนนชัยศิริ จากหนาศูนย 
บริการสาธารณสุขถึงถนน 

   โชคชัย-เดชอุดม 

 เพ่ือแกไขปญหา 
 นํ้าทวมขังในชุมชน  
 และใหผิวจราจรมี 
 สภาพท่ีดี 
 

 ทอระบายนํ้า คสล. Ø ๑.๐๐ ม.  
 ยาว ๖๑๕ ม. บอพัก ขนาด ๑.๓๐  
 x ๑.๕๗ ม. จํานวน ๔๔ บอ  
 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หนา ๐.๒๐ ม. กวางเฉลีย่ ๓ ม.   
 ยาว ๖๕๙ ม. หรือคดิเปนพ้ืนท่ี 
 ไมนอยกวา ๑,๙๗๗  ตร.ม. 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๕,๐๐๐,๐๐๐) 

 
 

- - ความยาวของ
ทอระบายนํ้าท่ี
กอสราง 

 สามารถระบายนํ้า 
  ไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 

๑๒   กอสรางรางระบายนํ้าคสล.  
  ถนนชีวสุทโธจากสามแยก 
  ถนนหนองระแซซันถึงถนน 
  ประโคนชัย-ปราสาทเมือง 
  ต่ํา 

 เพ่ือแกไขปญหานํ้า 
 ทวมขังในชุมชน 

 รางระบายนํ้า คสล. กวาง ๐.๓๐  
 ม. สูง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๗๐ ม. 

- ๘๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๘๕๐,๐๐๐) 

 

- - ความยาวของ
รางระบายนํ้าท่ี
กอสราง 

 สามารถระบายนํ้า 
ไดดี 

กองชาง 
(B-CM ๖) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๐- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลตคอนกรีต  
บริเวณสี่แยกประโคนชัย  

  เพ่ือขยายพ้ืนท่ีถนน 
  ใหคมนาคมสะดวก  
  ถนนไดมาตรฐานและ

มีระบบระบายนํ้าท่ีด ี

ชวงท่ี ๑ ถนน กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๗๙.๔๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาบอพัก
ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จํานวน ๒ ฝา 
คิดเปน พ้ืน ท่ีผิ วจราจรไมนอยกว า 
๔๗๔.๗๐ ตร.ม. 
ชวงท่ี ๒ ถนน กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๘๙.๒๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาบอพัก
ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จํานวน ๒ ฝา 
คิดเปน พ้ืน ท่ีผิ วจราจรไมนอยกว า 
๕๓๓.๕๐ ตร.ม. 
ชวงท่ี ๓ ถนน กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๙๐.๐๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาบอพัก
ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จํานวน ๒ ฝา 
คิดเปน พ้ืน ท่ีผิ วจราจรไมนอยกว า 
๕๓๘.๓๐ ตร.ม. 
ชวงท่ี ๔ ถนน กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๙๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาบอพัก
ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จํานวน ๒ ฝา 
คิดเปน พ้ืน ท่ีผิ วจราจรไมนอยกว า 
๕๙๕.๐๐ ตร.ม. 
รวมท้ังโครงการ ยาว ๓๕๘.๒๕ ม. ฝา
บอพัก ๘ ฝา คิดเปนพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา ๒,๑๔๑.๕๐ ตร.ม. 

- ๓,๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๓,๕๐๐,๐๐๐) 

 
 

- - ความยาวของ
ถนนท่ีกอสราง 

การคมนาคมสะดวก
และระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๑- 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ กอสรางผิวจราจร คสล.
ซอยขางบาน เลขท่ี ๙ 
- บานเลขท่ี ๓๒๐ หมู
ท่ี ๖ 

  เพ่ือใหผิวจราจรม ี
  สภาพท่ีดีและแกไข 
  ปญหานํ้าทวมขัง 
  ในชุมชน 

ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. 
กวางเฉลี่ย ๒.๙๐ ม. ยาว ๒๘ ม. 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๘๑ 
ตร.ม.ทอระบายนํ้าคสล. Ø ๐.๔๐ 
ม. ยาว ๒๘ ม. บอพักขนาด ๑.๓๐
x๐.๘๗ ม. จํานวน ๓ บอ 

- - ๑๔๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑๔๐,๐๐๐) 

 

-  ความยาวของ 
 ผิวจราจรท่ี  
 กอสราง 

 ผิวจราจรได 
 มาตรฐานมีความ 
 ปลอดภัยในการ 
 สัญจรและระบายนํ้า 
 ไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 

๑๕  วางทอเหลี่ยมระบายนํ้า 
 ถนนสายประโคนชัย –  
 พลับพลาชัย ทล.๒๒๐๘  
 (หนาสวนสาธารณะสระ 
 ตาเจรือม) 

 เพ่ือแกไขปญหานํ้า 
 ทวมขังในชุมชน 

ทอเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ 
ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.  

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 

-  ความยาวของทอ  
 เหลี่ยมระบายนํ้า 
 ท่ีกอสราง 
 

 สามารถระบายนํ้า 
 ไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๕) 

๑๖  กอสรางถนน คสล.  
 ซอยอันดามันเลียบหวย 
 ละเว้ีย 

เพ่ือใหไดถนนท่ีได
มาตรฐาน 

   ถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว  
   ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๔๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๔๕๐,๐๐๐) 

- ความยาวของ
ถนนท่ีกอสราง 

 การคมนาคมสะดวก  
  

กองชาง 
(B-CM ๖) 

๑๗  กอสรางรางระบายนํ้า 
 ถนนระกา 

 เพ่ือแกไขปญหานํ้า 
 ทวมขังในชุมชน 

   รางระบายนํ้า ขนาดกวาง ๐.๔๐ ม.  
   ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.    

- - ๓๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓๐๐,๐๐๐) 

 

- ความยาวของ 
รางระบายนํ้าท่ี
กอสราง 

 สามารถระบายนํ้า 
 ไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๕) 

๑๘ วางทอระบายนํ้า บอพัก 
ถนนประโคนชัย-บาน  
เขวา 

  เพ่ือแกไขปญหานํ้า 
  ทวมขังในชุมชน 

ทอระบายนํ้า คสล.Ø ๑ ม. จํานวน 
๙๙๐ ทอน บอพัก คสล. ๑.๕๗ x 
๑.๓๐ x ๑.๗๕ ม. จํานวน ๗๐ บอ 

- 
 
 

- ๕,๗๓๖,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๕,๗๓๖,๐๐๐) 

- ความยาวของ 
ทอระบายนํ้าท่ี
กอสราง 

 สามารถระบายนํ้า 
 ไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๒- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙    วางทอระบายนํ้า คสล.  
   บอพัก ถนนภักดีดํารง 
   ไปบานสวายสอ 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังในชุมชน 

 ทอระบายนํ้า คสล. Ø๐.๖๐ ม. 
ยาว ๕๗๙ ม. (หักพ้ืนท่ีบอพัก) 
บอพักขนาด ๐.๙๕x๐.๙๕ ม.
จํานวน ๖๔ บอ เทคอนกรีต 
กวางเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. พ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๕๘๒ ตร.ม. 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๒,๐๐๐,๐๐๐) 

 

- ความยาวของ 
ทอระบายนํ้าท่ี
กอสราง 

สามารถระบายนํ้า 
 ไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๕) 

๒๐  วางทอเหลี่ยมระบายนํ้า 
 ถนนอํานวยกิจจากหนา 
 สพป.บร.๒(เกา) ถึงถนน 
 ขางโรงเรียนเมืองตลุงฯ 

 เพ่ือแกไขปญหานํ้า  
 ทวมขังและการ 
 ระบายนํ้าในเขต 
 เทศบาล 

ทอเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ 
ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม. พรอม
ทางเทา 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕,๐๐๐,๐๐๐) 

   ความยาวของทอ 
   เหลี่ยมระบายนํ้า   
   ท่ีกอสราง 

 

 สามารถระบายนํ้า 
 ไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๕) 

๒๑  ปรับปรุงผิวจราจร คสล.  
 ถนนอํานวยกิจจากสี่แยก 
 ประโคนชัย-บานกรวด 
 ถึงสี่แยกประโคนชัย 

เพ่ือใหผิวจราจร 
มีสภาพท่ีดี 

 ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๒๕ ม.  
 กวางเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖๘๑ ม.  
 หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
 ๔,๐๘๖ ตร.ม. 

- 
 

- 
 

- ๖,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๖,๐๐๐,๐๐๐) 

 ความยาวของ 
 ผิวจราจรท่ี  
 ปรับปรุง 

 ผิวจราจรได 
 มาตรฐาน มีความ  
 ปลอดภัยในการ 
 สัญจร 

กองชาง 
(B-CM ๖) 

๒๒   ขยายถนน คสล. จาก 
 ศาลตาปูหนองระแซซัน 
 ถึงสามแยกถนนไปหลัง 
 วัดแจง 

 เพ่ือขยายพ้ืนท่ีถนน 
  ใหคมนาคมสะดวก 

   ถนน คสล. กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว  
 ๑๙๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ความยาวของถนน 
ท่ีขยาย 

 การคมนาคม 
 สะดวก 

กองชาง 
(B-CM ๖) 

๒๓  จัดทําปายช่ือชุมชน 
ถนนและซอยในเขต
เทศบาล 

  เพ่ือความสะดวก 
  ในการติดตอ 
  ประสานงาน 

 ปายช่ือชุมชน ถนน และซอย 
 ในเขตเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๓๐๐,๐๐๐) 

 ๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

ปายช่ือชุมชน  
ถนน และซอยใน
เขตเทศบาล 

ประชาชน 
สามารถติดตอ
ประสานงานไดงาย
ข้ึน 

กองชาง 
(B-CM ๖) 

รวม ๒๓ โครงการ - - ๘,๐๕๘,๐๐๐ ๑๑,๔๗๐,๐๐๐ ๙,๙๒๖,๐๐๐ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๓- 
 

   ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   ๒.๓ แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. ขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง
เฉพาะราย 

  เพ่ือรองรับการใชไฟฟาใน 
  โรงฆาสตัวเทศบาลตําบล 
  ประโคนชัย 

 ระบบจําหนาย 
 ไฟฟา และหมอ 
 แปลงเฉพาะราย 

- ๗๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

 ๗๐๐,๐๐๐) 

- - ระบบจําหนายไฟฟา
และตดิตั้งหมอแปลง 
เฉพาะราย 

 มีไฟฟาเพียงพอ 
 กับการใชงาน 

กอง
สาธารณสุข 
(B-CM ๗) 

๒.  ติดตั้งโคมไฟถนน  รอบ 
 อุทยานนํ้าหนองระแซซัน  
 จากซอยตัน ๑ ถึง ถนน 
 ชีวสุทโธ 

 เพ่ือใหถนนรอบอุทยานนํ้า 
  หนองระแซซันมีแสงสวาง 
  ท่ัวถึง 

 โคมไฟฟาแบบ  
 ประติมากรรม  
 สูง ๖ ม. จํานวน   
 ๑๔ ตน 

- - ๑,๔๖๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๑,๔๐๐,๐๐๐) 

- โคมไฟถนนท่ีตดิตั้ง  มีแสงสวางท่ัวถึง 
 และประชาชนมี 
 ความปลอดภัย 

กองชาง 
(B-CM ๗) 

รวม ๒ โครงการ - - - ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๔๖๐,๐๐๐  - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

 ๒๕๖๒ 
 (บาท) 

 ๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ติดตั้งปายเตือน 
เขตโรงเรียน 

 เพ่ือชวยปองกันการ 
 เกิดอุบัติเหตุบริเวณ 
 เขตโรงเรียน 

 ปายเตือนเขตโรงเรียนแบบมี
ไฟกระพริบ ชนิดใชพลังงาน
แสงอาทิตย  จํานวน ๘ ชุด 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒๐๐,๐๐๐) 

- - - ปายจราจรปายเตือน 
ท่ีติดตั้ง 

ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ สํานักปลดั 
(B-CM ๖) 

๒ ติดตั้งปายจราจร 
ปายเตือน 

เพ่ือชวยปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุในเขต
เทศบาลตาํบล 
ประโคนชัย 

ปายเตือน "สญัญาณจราจร"   
จํานวน ๔ ชุด และปายเตือน  
“เขตชุมชนลดความเร็ว"  
จํานวน ๑๐ ชุด 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑๐๐,๐๐๐) 

- - - ปายจราจรปายเตือน 
ท่ีติดตั้ง 

ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ สํานักปลดั 
(B-CM ๖) 

รวม ๒ โครงการ - - ๓๐๐,๐๐๐.- - - - - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๔- 
 

          ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  :  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓  :  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๒.๔ แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

 ๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. ปรับปรุงบอกรอง 
ทราย 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการผลิตนํ้าประปา 

 บอกรองทราย จํานวน ๔ 
บอ 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒,๐๐๐,๐๐๐) 

- - - บอกรองทราย 
ท่ีปรับปรุง 

ผลิตนํ้าประปาได  
สะอาดมีคุณภาพ 

กองการประปา 
(B-CM ๔) 

๒. ปรับปรุงอาคารใน 
โรงผลิตนํ้าประปา 

 เพ่ือปรับปรุงอาคารตางๆ  
 ในโรงผลติใหอยูในสภาพ 
 ท่ีพรอมใชงาน 

 อาคารสํานักงาน หอถังสูง  
 อาคารผลิตนํ้าประปา 
 อาคารเก็บนํ้าใส และ 
 อาคารสูบนํ้าดิบ 

- - ๓๐๐,๐๐๐.- -  อาคารตางๆ ใน 
 โรงผลตินํ้าประปา 
 ท่ีปรับปรุง 

 ผลิตนํ้าประปาได  
 เพียงพอกับความ 
 ตองการของ 
 ประชาชน 

กองการประปา 
(B-CM ๔) 

๓. กอสรางอาคารผลติ 
นํ้าประปา 

 เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิตนํ้า  
ประปาใหเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชน 

 อาคารผลิตนํ้าประปา 
 จํานวน ๑ หลัง ขนาด 
 กําลังการผลิต ๓๐๐  
 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง 

- - - ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : ๓๑,๐๐๐,๐๐๐) 

อาคารผลิตประปา 
ท่ีกอสราง 

 ผลิตนํ้าประปาได  
 เพียงพอกับความ 
 ตองการของ 
 ประชาชน 

กองการประปา 
(B-CM ๔) 

๔. กอสรางวางทอเมน 
ประปา 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
 สงนํ้าประปาใหบริการ  
 ประชาชน 

 ทอเหล็ก GS Ø ๔๐๐ / 
 ทอpvc Ø ๔๐๐”x๘.๕ / 
 ทอpvc Ø ๓๐๐”x๘.๕ /    
 ทอpvc Ø ๒๕๐”x๘.๕ / 
 ทอpvc Ø ๒๐๐”x๘.๕ / 
 ทอpvc Ø ๑๕๐”x๘.๕ /  
 ทอpvc Ø ๑๐๐”x๘.๕ 
 ยาวประมาณ ๑๐ กม. 

- - - ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : ๘๐,๐๐๐,๐๐๐) 

 

ความยาวของ 
ทอเมนประปา 
ท่ีกอสราง 

บริการนํ้าประปาได 
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองการประปา 
(B-CM ๔) 

รวม ๔ โครงการ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๕- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  :  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี  

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

 ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑  ศึกษารายละเอียด 
 และออกแบบศูนย  
 กําจัดขยะมลูฝอย 

 เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและกําจัดขยะ
ใหถูกหลักสุขาภบิาล 

รายละเอียดและ 
แบบแปลนศูนย 

กําจัดขยะมลูฝอย 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒,๐๐๐,๐๐๐.-) 

- -  แบบแปลนศูนยกําจดั
ขยะมูลฝอย 

 

  ศูนยกําจัดขยะฯ  
  ท่ีถูกสุขลักษณะและ  
  มีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๔,๕) 

๒  กอสรางอาคารจอด 
 รถบรรทุกขยะ พรอม 
 หองเก็บอุปกรณ 

 เพ่ือรักษารถและ 
 อุปกรณใหอยูในสภาพ 
 ดีพรอมใชงาน 

  อาคารจอดรถพรอมหอง  
  เก็บอุปกรณ กวาง ๑๒ ม.  
  ยาว ๔๙ ม. พ้ืนท่ีใชสอย 
 ไมนอยกวา ๘๔๔ ตร.ม.  
 จํานวน ๑ หลัง 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
 (ป ๖๐ : 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-) 

 

- -  อาคารจอดรถบรรทุก  
 ขยะ พรอมหองเก็บ 
 อุปกรณท่ีกอสราง 

 มีสถานท่ีจอดรถ 
 และเก็บอุปกรณ 
 ท่ีมั่นคงแข็งแรง 

กองสาธารณสุข 

๓  สรางกระบวนการม ี
สวนรวมในการบริหาร 
จัดการขยะครบวงจร 

เพ่ือใหประชาชนม ี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยทุก
รูปแบบ 

 -จัดอบรมใหความรู 
 -ธนาคารขยะชุมชน 
 -ธนาคารขยะโรงเรียน 
 -รณรงคการแยกขยะ 
 -การทําปุยอินทรีย 
 -การทํานํ้าหมักชีวภาพ 

- ๑,๖๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑,๖๐๐,๐๐๐.-) 

- - ระดับความสําเร็จใน 
การพัฒนาระบบการ 
จัดการขยะ 

ปริมาณขยะใน 
ชุมชนลดลง 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๓,๕,๙) 

๔   กอสรางศูนยกําจัดขยะ 
  มูลฝอย 

เพ่ือกอสรางระบบ 
กําจัดขยะมลูฝอยท่ี 
ถูกสุขลักษณะ 

ศูนยกําจัดขยะ 
มูลฝอย จํานวน 

๑  แหง 

- - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-) 

- ศูนยกําจัดขยะ 
มูลฝอยท่ีกอสราง 

 กําจัดขยะมลูฝอย 
 ไดถูกสุขลักษณะ      
 และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๕) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๖- 
 

 
๓.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕  ปรับปรุงศาลาอเนก   
 ประสงค หองสุขา 
 และระบบระบายนํ้า  
 ในอุทยานนํ้าหนอง 
 ระแซซัน 

เพ่ือความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
ของเทศบาล และ
บริการประชาชน 

ศาลาอเนกประสงค   
หองสุขา และระบบ 
ระบายนํ้าอุทยานนํ้า 
หนองระแซซัน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 (ป ๖๐ : 

๑,๕๐๐,๐๐๐) 

 

- - -  ศาลาอเนกประสงค   
 หองสุขา และระบบ 
 ระบายนํ้าท่ีปรบัปรุง 

 ประชาชนท่ีมาใช  
 บริการอุทยานนํ้า 
 หนองระแซซัน มี  
 ความพึงพอใจ 

สํานักปลดั 

รวม ๕  โครงการ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

 ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ สรางจิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดลอม 

เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีสวน
รวมในการรักษา
สิ่งแวดลอม 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๒๐๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จการ
สรางจิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีจิตสํานึก  
 ท่ีดีในการรักษา
สิ่งแวดลอม 

 กองสาธารณสุข 
(B-CM ๕) 

๒ สงเสริมและรณรงค 
สรางจิตสํานึกความ 
ตระหนักในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

 เพ่ือสรางจิตสํานึก 
 ใหประชาชนเกิด 
 ความหวงแหน 
 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 และสิ่งแวดลอม 

รณรงคสรางจติ   
สํานึกในการ 
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

- ๕๖๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๖๐,๐๐๐) 

- - ระดับความสําเร็จการ
สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

   ในชุมชนมี
สิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๕) 

รวม ๒  โครงการ - - ๒๐๐,๐๐๐.- ๗๖๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๗- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  :  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑   ขุดลอกรอง
ระบายนํ้า
สาธารณะ 

 เพ่ือใหการระบายนํ้า 
 สะดวกข้ึน 

 รองระบายนํ้า 
 สาธารณะในเขต 
 เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๒๐๐,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 
รองระบายนํ้า 
สาธารณะท่ีขุดลอก 

ไมมีนํ้าทวมขังในเขต
เทศบาล 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๕) 

๒  กอสรางเข่ือน 
ปองกันตลิ่งริมหวย 
 ละเว้ีย จากถนน 
 ประโคนชัย - 
 บานเขวา ถึงถนน 
 โชคชัย-เดชอุดม 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการระบายนํ้า  
 ปองกันนํ้าทวมขัง 
 ในชุมชน และปรับ 
 ภูมิทัศนลําหวยละเว้ีย 

เข่ือนปองกันตลิ่ง 
ชนิดตอกเสาเข็ม  
ขุดลอกลําหวย 
พรอมปรับภมูิทัศน  
ยาว ๑,๙๙๘ ม.  
และทอลอดเหลีย่ม  
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จํานวน ๓ จุด 

๔๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๔๑,๐๐๐,๐๐๐) 

 

- - - ความยาวของเข่ือน
ปองกันตลิ่งท่ีกอสราง 

ลําหวยละเว้ียมี
ประสิทธิภาพในการ
ระบายนํ้าท่ีทวมขัง 
จากชุมชน มีภูมิทัศน 
ท่ีสวยงาม และไมม ี
การรุกล้าํทางนํ้า 

กองชาง 
(B-CM ๕) 

 
 

รวม  ๒ โครงการ - - ๔๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๘- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  : เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
  ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

 ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.   พัฒนาศักยภาพดาน 
  สาธารณสุข 

 

 เพ่ืออบรมใหความรู  
 ทางดานสาธารณสุข 

กลุมผูประกอบการ 
งานสุขาภิบาลอาหาร 
,กลุมดานสงเสริม
สุขภาพ และกลุม
เสี่ยงในเขตเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒๐๐,๐๐๐) 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

ผูเขาอบรมผานการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
มากกวารอยละ ๗๕ 

 ผูเขาอบรมมีความรู
ดานสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๒,๔) 

๒.  อบรมและศึกษาดูงาน  
 อาสาสมัครสาธารณสุข 
 ประจําหมูบาน (อสม.) 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
 การดําเนินงานดาน 
 สาธารณสุขใหแก  
 อสม. 

อสม.เทศบาล 
ตําบล 

ประโคนชัย 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓๕๐,๐๐๐) 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

อสม.ท้ัง ๑๖ ชุมชน
ผานการอบรมพัฒนา
ศักยภาพมากกวา 
รอยละ ๗๕ 

  อสม.มีความรูความ   
 สามารถนําไปพัฒนา 
  งานสาธารณสุขใน 
  ชุมชนได 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๒,๔,๙) 

๓.  พัฒนาศักยภาพ 
 อาสาสมัครสาธารณสุข 
 ประจําหมูบาน (อสม.) 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
 การดําเนินงานดาน 
 สาธารณสุขใหแก  
 อสม. 

อสม.เทศบาล 
ตําบล 

ประโคนชัย 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

อสม.ท้ัง ๑๖ ชุมชน
ผานการอบรมพัฒนา
ศักยภาพมากกวา 
รอยละ ๗๕ 

  อสม.มีความรูความ   
 สามารถนําไปพัฒนา 
  งานสาธารณสุขใน 
  ชุมชนได 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๒,๔,๙) 

๔. ปรับปรุงอาคารศูนย 
บริการสาธารณสุข 
เทศบาล ต.ประโคนชัย 

 เพ่ือปรับปรุงอาคาร 
 ใหพรอมท่ีจะบริการ 
 ประชาชน 

ซอมหลังคา,เพดาน  
 ติดตั้งกันสาด ติดตั้ง  
 เครื่องปรับอากาศ  
และทาสีอาคาร 

๕๐๐,๐๐๐.- 
 (ป ๖๐ : 
๕๐๐,๐๐๐) 

 

- - -  อาคารศูนยบริการ 
 สาธารณสุขเทศบาล  
 ท่ีปรับปรุง 

ผูมารบับริการได 
รับความสะดวก
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๑๙- 
 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒  :  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   ๕.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

 ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕.  อบรมผูประกอบการใน 
 ตลาดสดเทศบาลตําบล 
 ประโคนชัย และศึกษา   
 ดูงานตลาดสดตัวอยาง 

  เพ่ือสงเสริมให 
  ปฏิบัติตนไดถูกหลัก 
  สุขาภิบาล 

 ผูประกอบการใน 
 ตลาดสดเทศบาล 
 ตําบลประโคนชัย 

๔๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๔๐๐,๐๐๐) 

 

๔๐๐,๐๐๐.- 
 

๔๐๐,๐๐๐.- 
 

๔๐๐,๐๐๐.- 

 
 รอยละของ
ผูประกอบการ 
 ในตลาดสดเทศบาลท่ี
เขา  
 รับการอบรม 

ตลาดสดเทศบาล
สะอาด นาซื้อ และ 
ถูกหลักสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๒,๔) 

รวม ๕ โครงการ - - ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑   อบรมสงเสริมอาชีพให 
  แกประชาชน 

เพ่ือสงเสริมการสรางงาน 
และเพ่ิมรายไดใหแก 
ประชาชน 

ประชาชน 
ท่ีมีความสนใจ 

๗๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑๐๐,๐๐๐) 

๗๐,๐๐๐.- 
 

๗๐,๐๐๐.- 
 

๗๐,๐๐๐.- 
 

 รอยละของผูเขา 
 อบรมมีทักษะนํา 
 ไปประกอบอาชีพ 

 ผูเขาอบรมมีอาชีพ 
 เสริม และมรีายได 
 เพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๓) 

๒ อบรมพัฒนาศักยภาพ 
  ชมรมกุงจอมกระยาสารท

ประโคนชัย 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนา 
คุณภาพสินคา และการ 
บริหารจดัการชมรมใหมี
ประสิทธิภาพ 

 สมาชิกชมรมกุงจอม 
 กระยาสารทประโคนชัย 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- 

 
๕๐,๐๐๐.- 

 
๕๐,๐๐๐.- 

 
 รอยละของสมาชิก 
 มีทักษะในการ 
 บริหารจดัการท่ีด ี

 ชมรมกุงจอมฯ มี
ประสิทธิภาพและ 
 เกิดประสิทธิผล 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๙) 

รวม  ๒ โครงการ - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๒๐- 
 
            ๕.๒ แผนงานการพาณิชย  

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  :  ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓  :  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
      ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
           ๕.๓ แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑   จัดตั้งสถานธนานุบาล    
  เทศบาลตําบล 
  ประโคนชัย 

เพ่ือบรรเทาปญหา
ดานการเงินของ
ประชาชน 

 สถานธนานุบาล 
เทศบาลตาํบล 
ประโคนชัย 

- - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-) 

   สถานธนานุบาลเทศบาล 
   ตําบลประโคนชัย  

ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
(B-CM ๓) 

รวม  ๒ โครงการ - - - - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.   ฝกอบรมการเกษตรตาม  
  แนวทฤษฎีใหม โดยยึด  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 เพ่ือสงเสริมความรูใน
การทําเกษตรทฤษฎ ี
ใหม 

เกษตรกร  
หรือผูท่ีมีความ

สนใจ 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : ๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

 รอยละของผูเขาอบรม 
 ท่ีมีความรูในการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม 

 ผูเขาอบรมสามารถ 
 นําความรูไปใช 
 ทําการเกษตรได 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๓) 
รวม ๑ โครงการ - - ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๒๑- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  :  ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
   ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒  :  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
   ๖.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑   รณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

 เพ่ือปองกันกลุมเสี่ยง 
 และประชาชนท่ัวไปไมให 
 ของเก่ียวกับยาเสพตดิ 

กลุมเสี่ยงและ 
ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐.- 
 (ป ๖๐ :  
๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐.- 
 

 ๕๐,๐๐๐.- 
 

 ๕๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จใน
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

 ประชาชนหางไกล  
 ยาเสพตดิ และปญหา 
 ยาเสพตดิลดลง 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๖) 

รวม ๑ โครงการ - -  ๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.-  ๕๐,๐๐๐.- - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. ปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

  เพ่ือสงเสริมใหประชาชน 
  ไดมีสวนรวมการปองกัน 
  และแกไขปญหาความ 
  รุนแรงตอเด็ก สตรี และ 
  บุคคลในครอบครัว 

ประชาชนใน 
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐.- 
 

 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

 ปญหาความรุนแรงตอ 
 เด็ก สตร ีและบุคคล 
 ในครอบครัวลดลง 

  ประชาชนไดมสีวนรวม 
  ในการปองกัน/แกไข 
  ปญหาความรุนแรงตอ 
  เด็ก สตรี และบุคคล 
  ในครอบครัว 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๖) 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๒๒- 
  

 

 
 
   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒.   อบรมและสงเสริม
พัฒนาสตรเีทศบาล
ตําบลประโคนชัย 

เพ่ือสงเสริมการเพ่ิม
ศักยภาพการดําเนิน
กิจกรรมของสตรเีทศบาล 

กลุมสตรี
เทศบาลตาํบล
ประโคนชัย 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๑๐๐,๐๐๐) 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 
 

สตรมีีศักยภาพในการ
พัฒนาเทศบาล 

 กลุมสตรไีดมีบทบาท  
 ในการพัฒนาเทศบาล 
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๒,๙) 
๓.   พัฒนาบทบาทสตร ี

  และสรางความเขมแข็ง
แกสถาบันครอบครัว 

 เพ่ือสงเสรมิบทบาทสตรี  
 ใหมีประสิทธิภาพ และ  
 เกิดความเขมแข็งแก  
 สถาบันครอบครัว 

กลุมสตรีและ 
ตัวแทน

ครอบครัว 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐.- 
 

 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

สตรีท่ีมีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชน และ 
ครอบครัวท่ีมีความ
เขมแข็ง 

 กลุมสตรีมีบทบาทใน 
 สังคม และเกิดความ  
 เขมแข็งแกสถาบัน  
 ครอบครัว 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๒,๖,๙) 

๔. อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะทํางานศูนย
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางาน
ศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 

คณะทํางานศูนย 
พัฒนาครอบครัว 

ในชุมชน 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

 รอยละของคณะ  
 ทํางานศูนยพัฒนาฯ 
 มีศักยภาพในการ 
 ทํางาน 

 คณะทํางานฯเ ขาใจ 
 ในบทบาทหนาท่ี และ 
 กระบวนการทํางานด ี

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๒,๙) 

๕. จัดงานวันผูสูงอาย ุ เพ่ือใหผูสูงอายไุดพบปะ
พูดคุย และทํากิจกรรม
รวมกัน 

ผูสูงอายุท่ีสนใจ 
เขารวมงาน 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูสูงอายุท่ีเขา 
รวมงาน 

สังคมตระหนักถึง 
คุณคาของผูสูงอาย ุ

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๖) 
๖. สงเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ
เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ
ดํารงชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข 

ผูสูงอาย ุ
ในเขตเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑๕๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุท่ีเขารวม
กิจกรรม 

 ผูสูงอายุมีคณุภาพ 
 ชีวิตท่ีดี 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๖) 
รวม ๖ โครงการ - - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ - - - 
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-๑๒๓- 
 

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  :  ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔  :  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
      ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

   ๗.๑ แผนงาน  :  บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. พัฒนาศักยภาพผูดอย  
โอกาส 

 เพ่ือเสริมสรางจิตใจของผู 
ดอยโอกาสใหเขมแข็งตอ
สภาพสังคมปจจุบัน 

ผูดอยโอกาส 
ใน ๑๖ ชุมชน 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- 

 
๕๐,๐๐๐.- 

 
๕๐,๐๐๐.- 

 
 จํานวนผูดอยโอกาส 
 ท่ีไดรับการพัฒนา 
 ศักยภาพ 

 ประชาชนในเขต 
 เทศบาลเห็นคณุคา 
 ของผูดอยโอกาส 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๒,๖) 

๒. สงเคราะหผูดอย 
โอกาส 
 

  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
เบ้ืองตนใหแกผูดอยโอกาส 

ผูดอยโอกาส 
ใน ๑๖ ชุมชน 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- 

 
๕๐,๐๐๐.- 

 
๕๐,๐๐๐.- 

 
 ผูดอยโอกาสท่ีขอรับ 
 การสงเคราะหไดรบั 
 การชวยเหลือ๑๐๐% 

 ผูดอยโอกาสไดรับ 
 การชวยเหลืออยาง 
 ท่ัวถึง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๖) 

๓.  อบรมใหความรูเก่ียว  
 กับสิทธิประโยชนแก 
 ผูพิการและผูปวยเอดส 

 เพ่ือใหผูพิการและผูปวย 
 เอดสมีความรูความเขาใจ 
 ในสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับ 

คนพิการ และ 
ผูปวยเอดสท่ีสนใจ 
เขารวมกิจกรรม 

๓๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

 รอยละของผูพิการ  
 และผูปวยเอดสท่ีเขา 
 อบรมมีคณุภาพชีวิต 
 ท่ีดีข้ึน 

 ผูพิการ ผูปวยเอดส 
 ไดรับสิทธิประโยชน 
 ท่ีกฎหมายกําหนด 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๒,๖) 

รวม  ๓ โครงการ - -  ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ - - - 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. เวทีประชาคมจดัทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

 เพ่ือสงเสรมิการมีสวนรวม  
 ของประชาชนในการจัด 
 ทําแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ของเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- สัดสวนประชาชน  
ท่ีเขารวมประชุมไม
นอยกวารอยละ ๖๐ 

 สามารถแกไขปญหา
ความตองการของ
ประชาชนได 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
(B-CM ๙) 

๒. อบรมกฎหมายทองถ่ิน เพ่ือใหนักเรียนมีความ
เขาใจเก่ียวกับกฎหมาย
ทองถ่ิน 

นักเรียนระดบัมัธยม 
โรงเรียนในเทศบาล  
 

๓๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๒๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ร อยละของผู เ ข า
อบรมมีความเขาใจ
กฎหมายทองถ่ิน 

มีเยาวชนตนแบบ
นักพัฒนาทองถ่ิน 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
(B-CM ๒) 

๓. เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 

เพ่ือเลือกตั้งตัวแทน
ประชาชนมาบริหารงาน
ของเทศบาล 

  นายกเทศมนตรี ๑ คน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒ คน 

- ๙๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๙๐๐,๐๐๐) 

- -   นายกเทศมนตรีและ  
  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่ีไดรับการเลือกตั้ง 

 การบริหารงานม ี
 ประสิทธิภาพ และ 
 มีการพัฒนาท่ีด ี

สํานักปลดั 
(B-CM ๙) 

๔. จัดงานวันทองถ่ินไทย เพ่ือรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ0พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหัว0ท่ีทรงจัดตั้งการ
ปกครองสวนทองถ่ินใน 
ประเทศไทย 

ผูบริหาร สมาชิกสภา
บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
ในอําเภอประโคนชัย 

๔๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : ๔๐,๐๐๐) 

๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- รอยละของบุคลากร
ทองถ่ินท่ีมีสวนรวม
ในกิจกรรม 

 ผูบริหาร บุคลากร 
 ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีความ
สามัคคี ปฏิบัติงาน
รวมกันไดด ี

สํานักปลดั 
(B-CM ๑) 

๕. จัดงานวันเทศบาล  เพ่ือสงเสรมิความรูความ 
 เขาใจในอํานาจหนาท่ีของ 
 เทศบาล 

ผูบริหาร สมาชิกสภา  
บุคลากรเทศบาล และ  
ประชาชนในเทศบาล 

๔๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : ๔๐,๐๐๐) 

๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- กิจกรรมวันเทศบาล  ประชาชนมีความ  
 เขาใจในอํานาจ  
 หนาท่ีของเทศบาล 

สํานักปลดั 
(B-CM ๒) 
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-๑๒๔- 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. อบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
บุคลากรใหมีความพรอม 
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และ 

พนักงานจาง 

๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐๐,๐๐๐) 

 

๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- รอยละของบุคลากร  
ท่ีไดรับการพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 บุคลากรเทศบาล  
 ปฏิบัติงานไดอยาง 
 มีประสิทธิภาพ 
 และถูกระเบียบ 

สํานักปลดั 
(B-CM ๒) 

๗. อบรมการจดัทํา  
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ 
เขาใจในการกําหนดหลัก 
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

หัวหนาสวนการ 
บริหารเทศบาล 

ตําบลประโคนชัย 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๑๐๐,๐๐๐) 

 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- หลักสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

 หัวหนาสวนการ 
 บริหารเทศบาล  
 สามารถกําหนด 
 หลักสมรรถนะการ 
 ปฏิบัติงานได 

สํานักปลดั 
(B-CM ๒) 

๘.   ปรับปรุงขอมูลแผนท่ี 
  ภาษีและทะเบียน 
  ทรัพยสิน 

เพ่ือปรับปรุงฐานขอมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 
และนําไปใชวางแผนการ
จัดเก็บรายได   

  ขอมูลผูท่ีตองชําระ 
  ภาษีโรงเรือนและ 
  ท่ีดิน ภาษีปาย และ 
  ภาษีบํารุงทองท่ี 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๒๐๐,๐๐๐) 

 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.-  รอยละของขอมูล 
 แผนท่ีภาษีท่ีปรับปรุง   
 

 เทศบาลสามารถ 
 จัดเก็บภาษีไดตาม 
 เปาหมายท่ีกําหนด 

กองคลัง 
(B-CM ๓) 

๙.   กอสรางสํานักทะเบียน 
  ทองถ่ินเทศบาลตําบล 
  ประโคนชัย 

 เพ่ือรองรับปรมิาณเอกสาร 
 ท่ีเพ่ิมมากข้ึนและการ 
 บริการประชาชน 

 

อาคาร คสล. ๒ ช้ัน 
กวาง ๑๐ ม. ยาว  
๒๐ ม. หรือคิดเปน
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
๔๐๐ ตร.ม. ๑ หลัง 

- - - ๕,๖๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕,๖๐๐,๐๐๐) 

 

อาคารสํานักทะเบียน
ทองถ่ินเทศบาล 
ตําบลประโคนชัย 

 จัดเก็บเอกสารได 
 เพียงพอประชาชน 
 มีความพึงพอใจใน 
 การใหบริการ 

สํานักปลดั 
 

รวม ๙ โครงการ - - ๙๖๐,๐๐๐ ๑,๘๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐  ๖,๕๖๐,๐๐๐ - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๒๕- 
๗.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

   ๗.๓ แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. อบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

เพ่ือใหผูนํามีความรูความ
เขาใจในหลักการพัฒนา
ชุมชนบนพ้ืนฐานของการ
มีสวนรวม 

 คณะกรรมการ 
 ๑๖ ชุมชน  และ 
 ผูสังเกตการณ 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐๐,๐๐๐) 

 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 
 

ประสิทธิภาพของ 
คณะกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน 

  สามารถนําความรู  
  และประสบการณ 
  มาเปนแนวทางใน 
  การพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๙) 

๒.  จัดทําแผนชุมชน  เพ่ือสงเสรมิการมีสวนรวม   
 ของประชาชนในการจัดทํา 
 แผนชุมชน 

แผนชุมชน ๑๖  
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

รอยละของโครงการ
ในแผนชุมชนท่ีนํา 
ไปจัดทําแผนพัฒนา 

 มีขอมูลมาประกอบ  
 การจัดทําแผน  
 พัฒนาเทศบาล 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๙) 
๓. จัดเก็บขอมลูพ้ืนฐาน

ในเขตเทศบาล 
เพ่ือนําขอมูลพ้ืนฐานดาน
ตางๆ ไปใชในการพัฒนา
เทศบาล  

 ทุกครัวเรือนใน 
 เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

รอยละของครัวเรือน
ท่ีสามารถจดัเก็บ
ขอมลูได 

 เทศบาลมีขอมลู 
 ในการพัฒนา และ 
 ชวยเหลือประชาชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๒) 
รวม ๓ โครงการ - - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. กอสรางอาคาร 
อเนกประสงค 

 เพ่ือใชเก็บอุปกรณสําหรับ  
 ปฏิบัติงานประปา 

 อาคารอเนกประสงค  
 ขนาด ๘x๑๒ ม.   
 จํานวน ๑ หลัง 

๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๕๐๐,๐๐๐) 

- - - อาคารอเนก 
ประสงคท่ีกอสราง 

อุปกรณอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 

กองการประปา 

๒.    กอสรางบานพัก 
   พนักงาน 

 เพ่ือเปนท่ีพักอาศัยของ 
 พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
 ประจําโรงผลิตนํ้าประปา 

บานพัก คสล. ขนาด  
๑ ช้ัน จํานวน ๓ หอง 

- - ๘๕๐,๐๐๐.- 
 (ป ๖๐ : 
๘๕๐,๐๐๐) 

 

- บานพักพนักงาน 
ท่ีกอสราง 

 พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
 ประจําโรงผลิต 
 นํ้าประปามีท่ีอาศยั 

กองการประปา 

รวม ๒ โครงการ - - ๕๐๐,๐๐๐ - ๘๕๐,๐๐๐ - - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๒๖- 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  :  ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

      ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
   ๗.๔ แผนงาน  :  การรักษาความสงบภายใน 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.  ฝกอบรมทบทวน 
 อาสาสมัครปองกันภัย 
 ฝายพลเรือนเทศบาล    
 ตําบลประโคนชัย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั  

อปพร. เทศบาล 
ตําบลประโคนชัย 

๑๒๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 
๑๕๐,๐๐๐) 

 

๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ระดับความสําเร็จ  
ในการฝกอบรม 
ทบทวน อปพร. 

 อปพร.ปฏิบัติงาน  
 ปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัยไดอยาง 
 มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
(B-CM ๒) 

 

๒. ฝกอบรมการปองกันและ 
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน 

 เพ่ือเตรียมพรอมการ 
 ปองกันและระงับอัคคีภยั 
 เบ้ืองตน 

นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : ๗๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ
ในการฝกอบรม 

 

 สามารถปองกันและ 
 ระงับเหตุอัคคภีัย 
 เบ้ืองตนได 

สํานักปลดั 
(B-CM ๒) 

 
๓. ฝกซอมแผนปองกันและ 

ระงับอัคคีภัย 
 เพ่ือเตรียมพรอมการ
ปองกันและระงับอัคคภีัย 

อปพร. เทศบาล 
และหนวยงาน

ขางเคียง 

๔๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : ๖๐,๐๐๐) 

 

๔๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ
การพัฒนา
เครือขายปองกัน
และระงับอัคคีภัย 

 สามารถปองกันและ 
 ระงับอัคคีภัยไดม ี
 ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
(B-CM ๒) 

 

๔. ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล 

เพ่ือรณรงคใหประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจรใน 
ชวงเทศกาล 

เทศกาลข้ึนปใหม  
เทศกาลสงกรานต 

๓๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๕๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ
การลดอุบัติเหตุ
บนถนนในชวง
เทศกาล 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ใน ชี วิ ต
และทรัพยสิน 

สํานักปลดั 
(B-CM ๗) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๒๗- 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕.  จัดกิจกรรมวัน อปพร.  เพ่ือใหประชาชนเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของ อปพร. 

อปพร. เทศบาล 
ตําบลประโคนชัย 

๑๕,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : ๒๕,๐๐๐) 

 

๑๕,๐๐๐.- 
 

๑๕,๐๐๐.- 
 

๑๕,๐๐๐.- 
 

อปพร. เทศบาล 
ท่ีรวมกิจกรรม 

 

ประชาชนเขาใจ  
 บทบาทหนาท่ีของ   
 อปพร.มากข้ึน 

สํานักปลดั 
(B-CM ๒) 

 
๖. กอสรางหอจายนํ้า 

รถดับเพลิง 
เพ่ือใหรถดับเพลิงเติมนํ้า 
ไดอยางรวดเร็ว 

 หอจายนํ้าขนาดความจุ 
๓๐ ลบ.ม. พรอมระบบ 
 สูบนํ้าอัตโนมตัิดวย 
 ไฟฟา จํานวน ๑ หลัง 

๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑,๕๐๐,๐๐๐) 

 

- - - หอจายนํ้ารถดับเพลิง 
ท่ีกอสราง 

 สามารถระงับเหตุ  
 อัคคีภัยไดทันการณ 

สํานักปลดั 
(B-CM ๗) 

๗. ติดตั้งทอธารประปา

ดับเพลิง 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการใชนํ้าระงับเหตุ

เพลิงไหม 

ทอธารประปาดับเพลิง 

จํานวน ๕ จุด/ป 

 

๑๗๕,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ :  

๑๗๕,๐๐๐) 

 

๑๗๕,๐๐๐.- 
 

- - ทอธารประปาดับเพลิง 

ท่ีติดตั้ง 

สามารถระงับเหตุ

อัคคีภัยไดทัน 

สํานักปลดั 

รวม ๗ โครงการ - - ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๒๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  :  ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒  :  การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา   
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 

  ๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. จัดงานอนุรักษ
ประเพณ ีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย  (งาน
สถาปนาเมืองแปะ) 
 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมโบราณของ
เมืองบุรีรัมย   
 

งานอนุรักษประเพณ ี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย 
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 
ณ วงเวียนพระบรม 
ราชานุสาวรยีรัชกาลท่ี ๑ 

๑๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 
 ๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

 ระดับความสําเร็จ 
 ของกิจกรรมท่ีจัด 
 

ชาวบุรีรัมยไดรําลึก 
ถึงบรรพชนในอดีต
ท่ีมีคุณูปการตอ
เมืองบุรีรัมย 
 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑,๖) 

  สํานักงานจังหวัด 
  บุรีรัมย 

๒. จัดงานประเพณ ี
ข้ึนเขาพนมรุง 

 เพ่ือสืบสานประเพณ ี
 ขอมโบราณ และ  
 สงเสรมิการทองเท่ียว 
 อารยธรรมขอม 

งานประเพณีข้ึนเขา 
พนมรุง ณ อุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุง 

๒๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 
 ๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

 ระดับความสําเร็จ 
 ของกิจกรรมท่ีจัด 
 

งานประเพณีข้ึน 
เขาพนมรุงยังคงอยู 
และเปนท่ีรูจักของ 
นักทองเท่ียว 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดบุรีรมัย 

๓. จัดงานเทศกาลขาว
มะลิหอม ปลาจอมกุง 
ชมทุงนกประโคนชัย 

เพ่ือสนับสนุนสินคา 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
สงเสริมการทองเท่ียว
ประโคนชัย 

 งานเทศกาลขาวมะลิ 
 หอม ปลาจอมกุง ชมทุง 
 นกประโคนชัย 

๓๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 
 ๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

 ระดับความสําเร็จ 
 ของกิจกรรมท่ีจัด 
 

 ประชาชนมีรายได 
 และคนรูจักสินคา 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ของประโคนชัย 

กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอประโคนชัย 

 แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๒๙- 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. สงเสริมการแขงขัน 
กีฬาอําเภอประโคนชัย 

เพ่ือสงเสริมประชาชน 
ไดออกกําลังกาย และ 
ใชการแขงขันกีฬาเปน
แนวทางรณรงคปองกัน
และตอตานยาเสพติด 

๑) แขงขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณี จ.บุรรีัมย ชิง
ถวยพระราชทานสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร 

๓๐,๐๐๐.- 
  (ป๖๐:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ
ของการเขารวม
แขงขัน 

 ประชาชนมีความ 
 เปนเลิศดานการ  
 กีฬา สูการพัฒนา 
 เปนนักกีฬาอาชีพ 

กองการศึกษา 
(B-CM ๔) 

  ท่ีทําการปกครอง 
  อําเภอประโคนชัย 

๒) แขงขันกีฬาชิงถวย 
พระราชทานสมเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสดุา 
สยามบรมราชกุมาร ี
(ประโคนชัยเกมส) 

๓๐,๐๐๐.- 
  (ป๖๐:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ
ของการเขารวม
แขงขัน 

 ประชาชนมีความ 
 เปนเลิศดานการ 
 กีฬา สูการพัฒนา 
 เปนนักกีฬาอาชีพ 

กองการศึกษา 
(B-CM ๔) 

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอประโคนชัย 

๕. แขงขันกีฬาสีภายใน  เพ่ือสงเสรมินักเรยีน 
 ไดออกกําลังกาย และ 
 ใชเวลาวางใหเกิด 
 ประโยชน 

 การแขงขันกีฬาสภีายใน 
 โรงเรียน 

๓๐,๐๐๐.- 
  (ป๖๐:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

 ประเภทกีฬาท่ี 
 จัดการแขงขัน 

 นักเรียนมีความ 
 เปนเลิศดานการ 
 กีฬา สูการพัฒนา 
 เปนนักกีฬาอาชีพ 
 

กองการศึกษา 
(B-CM ๔) 

รร.ประโคนชัย 
พิทยาคม 

๓๐,๐๐๐.- 
  (ป๖๐:๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

รร.เมืองตลุงฯ 

๒๐,๐๐๐.- 
  (ป๖๐:๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

 รร.อนุบาลประโคนชัย 

๒๐,๐๐๐.- 
  (ป๖๐:๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

รร.ประโคนชัยวิทยา 

๒๐,๐๐๐.- 
  (ป๖๐:๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

รร.วัดแจงฯ 

 รวม ๕ โครงการ - - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - -  



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๐- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒  :  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 

  ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

 
  ๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.  จัดหาอาหาร 
  กลางวัน 

เพ่ือใหนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

อาหารกลางวัน  
จํานวน ๒๐๐ วัน 

๑๑,๐๓๒,๐๐๐ 
(ป ๖๐ : 

 ๑๑,๓๐๘,๐๐๐) 

๑๑,๐๓๒,๐๐๐ 
 

๑๑,๐๓๒,๐๐๐ 
 

๑๑,๐๓๒,๐๐๐ 
 

 อาหารกลางวัน 
 ท่ีถูกหลัก  
 โภชนาการ 

 นักเรียนมสีุขภาพ 
 ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

กองการศึกษา 
(B-CM ๔) 

 รร.อนุบาลประโคนชัย 
 รร.ประโคนชัยวิทยา 
 รร.วัดแจงฯ 

๒.  จัดหาอาหารเสริม 
 (นม) 

 เพ่ือใหนักเรียนมีอาหาร 
 เสริม(นม)รับประทาน 

 นมพาสเจอรไรส  
 (รสจืด) ขนาด ๒๐๐  
 ซีซี. ๒๐๐วัน 
 นมยู.เอช.ที.(รสจดื) 
 ขนาด ๒๐๐ ซีซี.  
 ๖๐วัน 

๘,๓๙๕,๒๐๐ 
(ป ๖๐ : 

๕,๔๑๗,๓๐๐) 

๘,๓๙๕,๒๐๐ 

 
๘,๓๙๕,๒๐๐ 

 
๘,๓๙๕,๒๐๐ 

 
 อาหารเสริม 
 (นม) ท่ีจัดหา 

 นักเรียนมสีุขภาพ 
 ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

กองการศึกษา 
(B-CM ๔) 

 รร.อนุบาลประโคนชัย 
 รร.ประโคนชัยวิทยา 
 รร.วัดแจงฯ 
  รร.ทต.ประโคนชัย 

 รวม ๒ โครงการ - - ๑๙,๔๒๗,๒๐๐ ๑๙,๔๒๗,๒๐๐ ๑๙,๔๒๗,๒๐๐ ๑๙,๔๒๗,๒๐๐ - - -  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. สงเสริมงานรัฐพิธีและ 
งานสําคัญทางราชการ 

เพ่ือเทิดพระเกียรติสดดุี
มหาราชาและมหาราชินี 

 วันปยมหาราช 
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 ๑๒ สิงหาคม และ 
 ๕ ธันวาคม 

๑๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ
ของการจดักิจกรรม 

 เจาหนาท่ีประชาชน 
 มีความจงรักภักด ี
 ตอชาติ และสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

ท่ีทําการปกครอง  
อ.ประโคนชัย 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๑- 
 

  ๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

 
 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
  ๒.๑ แผนงานงบกลาง   

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 
ท่ีขอรับ 

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒.  จัดพิธีบรรพชา  
 อุปสมบทพระภิกษุ  
 สามเณร และบวช 
 ศีลจารณิีภาคฤด ู
 รอน 

-เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับเยาวชน 
และประชาชน 
-เพ่ือสงเสรมิใหเยาวชน
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนในชวงปด 
ภาคเรยีน  

พระภิกษุ สามเณร และ
ศีลจารณิีภาคฤดูรอน 

๖๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๖๐,๐๐๐) 

๖๐,๐๐๐.- 
 

๖๐,๐๐๐.- 
 

๖๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ 
ในการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม
แกเยาวชนและ
ประชาชน 

  เยาวชนประชาชน 
  ปฏิบัติตามคําสอน   
 ของพระพุทธศาสนา 

 กองการศึกษา 
(B-CM ๑) 

วัดกลาง 

  รวม ๒ โครงการ - - ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - -  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงินอุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.  สนับสนุนกองทุนหลัก   
ประกันสุขภาพเทศบาล 
 ตําบลประโคนชัย 

 เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของกองทุนฯ 

กิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

๒๔๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๒๔๐,๐๐๐) 

๒๔๐,๐๐๐.- 
 

๒๔๐,๐๐๐.- 
 

๒๔๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ 
ของกิจกรรมที 
กองทุนดําเนินการ 

ประชาชนเขาถึง 
 บริการสุขภาพ  
 และมสีุขภาพด ี

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๔,๘) 

 กองทุนหลักประกัน  
 สุขภาพเทศบาล 
 ตําบลประโคนชัย 

   รวม ๑ โครงการ - - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - -  



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๒- 
 
  ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  ๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.  พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน 

เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน 

 

 ๑) การพัฒนาศักยภาพ     
ดานสาธารณสุข 

 ๒) การแกไขปญหา
สาธารณสุข 
๓) การจัดบริการสุขภาพ
เบ้ืองตนในศูนย ศสมช. 

(๑๖ชุมชนๆละ ๗,๕๐๐.-) 

๑๒๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๑๒๐,๐๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐.- 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ 
ของกิจกรรมที 
อสม.ดําเนินการ 

การดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
มีประสิทธิภาพ 
 ยิ่งข้ึน 

กองสาธารณสุข 
(B-CM ๔,๙) 

 อสม.เทศบาล 
ตําบลประโคนชัย 

   รวม ๑ โครงการ - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - -  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.  จัดหารายไดเพ่ือจัด  
 กิจกรรมสาธารณกุศล 
 และใหความชวยเหลือ 
 ประชาชน 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน 
 กิจกรรมสาธารณกุศล 
 ตามภารกิจของเหลา 
 กาชาดจังหวัดบุรีรมัย 

ประชาชนท่ีไดรบัความ
เดือดรอนจากปญหา 
ทางสังคมและผูประสบ 
สาธารณภัย 

๒๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : ๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

กิจกรรมสาธารณ 
กุศลท่ีดําเนินการ 

 ประชาชนไดรบั 
การชวยเหลืออยาง  
 ท่ัวถึงและทันตอ 
 เหตุการณ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(B-CM ๖) 

 สํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย 

   รวม ๑ โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - -  



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๓- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  :  ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
   ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  :  ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔  :  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

  ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.   ปองกันและแกไข 
  ปญหายาเสพติด 

 เพ่ือคนหาผูเก่ียวของกับ  
 ยาเสพตดิ นําไปสูการ 
 บําบัดและปราบปราม 

ประชาชนกลุมเสี่ยงใน 
พ้ืนท่ีอําเภอประโคนชัย 

๑๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : ๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

  กิจกรรมปองกัน 
  และแกไขปญหา 
  ยาเสพติด 

 ประชาชนกลุมเสี่ยง 
 มีความเขาใจ และมี  
 ภูมิคุมกันยาเสพตดิ 

กองสาธารณสุข 
 (B-CM ๖) 

 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอประโคนชัย 

   รวม ๑ โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - -  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนการดําเนินงาน 
ศูนยรวมขอมลูขาวสารการ 
จัดซื้อจัดจางของหนวยการ  
บริหารราชการสวนทองถ่ิน 

 เพ่ือใชเปนสถานท่ี 
 กลางในการจดัซื้อ 
 จัดจางของ อปท. 
 ใน อ.ประโคนชัย 
 

 ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ  
 จัดซื้อจัดจางของหนวยการ  
 บริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 อําเภอประโคนชัย 

๑๒,๐๐๐.- 
 (ป๖๐ : ๑๒,๐๐๐) 

๑๒,๐๐๐.- 
 

๑๒,๐๐๐.- 
 

๑๒,๐๐๐.- 
 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดซื้อจัด
จาง 

 การจัดซื้อจัดจางของ 
อปท.ในอ.ประโคนชัย 

 มีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

สํานักปลดั 
(B-CM ๑) 

องคการบริหาร 
   สวนตําบลบานไทร 

 รวม ๑ โครงการ - - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - - -  



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  :  ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2  :  การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงและกอสรางถนน 
คสล.พรอมทอระบายนํ้า , 
บอพัก ถนน สังฆทัตธํารง 
จากแยกถนนชัยศิริ ชุมชน 
วัดโคนคุมอําปล เทศบาล
ตําบลประโคนชัย ถึงศาลา
อเนกประสงคหลังวัดโคน 
หมูท่ี ๕ อบต.ประโคนชัย 

 เพ่ือใหไดถนนท่ีได 
 มาตรฐานและแกไข 
 ปญหานํ้าทวมขังใน 
 ชุมชน 

 ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. 
กวาง ๑.๓๐ ม. ยาว ๕๘๐ 
ม. พ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต 
๗๐๐ ตร.ม.(หักพ้ืนท่ีบอพัก)  
 ทอระบายนํ้า คสล.Ø ๐.๘๐ 
 ม.  ยาว ๕๔๙ ม .  บอพัก
ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. 
จํานวน ๖๑ บอ 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓,๐๐๐,๐๐๐.-) 

- - - ความยาวของ
ถนนท่ีกอสราง 

การคมนาคมสะดวก 
และระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๖) 

รวม ๑  โครงการ - - ๓,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - - - 

 แบบ ผ.0๓ 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๕- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  :  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  :  การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม 

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศนอุทยานนํ้า
หนองระแซซัน (พ้ืนท่ีคาบเก่ียว
ระหวาง ทต.ประโคนชัย กับ 
อบต.ประโคนชัย) 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน
ใหเกิดความสวยงาม 
ประชาชนมีสถานท่ี
ออกกําลังกาย 

 กอสรางทางเดิน/ว่ิงออกกําลังกาย 
 ,เลนจักรยาน ,จัดสวนปลูกตนไม  
 ,เกาอ้ีน่ังพัก และกอสรางคันหิน 
 รอบอุทยานนํ้าหนองระแซซัน 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-) 

- - - ภูมิทัศนอุทยานนํ้า 
หนองระแซซัน 

 ประชาชนในเขต  
 เทศบาลและพ้ืนท่ี 
 ขางเคียงมีสถานท่ี 
 พักผอนและออก
กําลังกายท่ีสวยงาม 

กองชาง 
(B-CM ๕) 

๒. ขุดลอกหวยสาธารณประโยชน 
(หวยละเว้ีย) พรอมกอสรางทอ
ลอดเหลี่ยม คสล. จากถนน 

ประโคนชัย-บานเขวา ถึงถนน
โชคชัย-เดชอุดม  
(ไหลผาน ทต.ประโคนชัย และ 
อบต.ประโคนชัย) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการระบายนํ้าออก 
จากเขตเทศบาลและ 
ปองกันนํ้าทวมชวง 
ฤดูฝน 

 ขุดลอกหวย กวาง ๖ ม. ยาว  
 ๑,๙๙๘ ม. กอสรางทอลอด 
 เหลี่ยม คสล. ขนาด ๒-๑.๘๐ x 
 ๑.๘๐ x ๘.๐๐ ม. และขนาด  
 ๓-๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๘.๐๐ ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๒,๕๐๐,๐๐๐.-) 

- - - ความยาวของ
หวยท่ีขุดลอก 

 สามารถระบาย 
 นํ้าไดด ี

กองชาง 
(B-CM ๕) 

รวม ๒  โครงการ - - ๔๒,๕๐๐,๐๐๐.- - - - - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒  :  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี   

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 
     ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.  ชมรมหนูรักหองสมุด  เพ่ือใหเด็กและเยาวชน 
 รูจักศึกษาคนควาดวย 
 ตนเอง 

เด็กและเยาวชน 
ในอําเภอประโคนชัย 

    เด็กและเยาวชน 
ท่ีเขารวมชมรม 

เด็กและเยาวชนมี
นิสัยรักการอาน 

 กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

๒.  ละครทีวีสูบทประพันธ  เพ่ือใหประชาชนไดรับ
อรรถรสจากการอาน 

 บทประพันธ 

ประชาชน 
ในอําเภอประโคนชัย 

    ประชาชนท่ีชอบ 
อานบทประพันธ 

ประชาชนไดรับ
อรรถรสจากการ
อานบทประพันธ 

 กองการศึกษา 
(B-CM ๒) 

รวม ๒ โครงการ - -     - - - 

 แบบ ผ.๐๖ 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๗- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  :  ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔  :  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
      ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

   ๑.๑ แผนงาน  :  บริหารงานท่ัวไป 

 
๑.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑.   เรงรัดจัดเก็บภาษีคาง 
  ชําระ 
 

เพ่ือจัดเก็บภาษีใหไดตาม 
เปาท่ีประมาณการรับไว 

  ลูกหน้ีท่ีคางชําระภาษีปาย   
  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
  ภาษีบํารุงทองท่ี 

      ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน 
  และท่ีดิน ภาษีบํารุง 
  ทองท่ี ท่ีประมาณการ 
  รับไว 

 เทศบาลสามารถ 
 จัดเก็บภาษีจาก 
 ลูกหน้ีท่ีคางชําระ 
 ไดครบถวน 

กองคลัง 
(B-CM ๓) 

 รวม ๑ โครงการ - -     - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. เลือกตั้งคณะกรรมการ 
ชุมชนเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

เพ่ือคัดเลือกตัวแทน
ประชาชนเขามามสีวนรวม
ในการพัฒนาเทศบาล 

คณะกรรมการชุมชน 
๑๖ ชุมชน 

 - - - มีคณะกรรมการ
ชุมชน ๑๖ ชุมชน 

 ประชาชนเขามาม ี
 สวนรวมในการพัฒนา 
 เทศบาล 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(B-CM ๙) 
รวม ๑ โครงการ - -  - - - - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

บัญชีสรุปครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
 

ยุทธศาสตร ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม ๔ ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
๒. แผนงานการรักษาความ 
สงบภายใน 
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
4. แผนงานการศึกษา 
5. แผนงานสาธารณสุข 
  ๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗.๖ แผนงานสรางความ 
เขมแข็งของชุมชน 
  ๗.๗ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  ๗.๘ แผนงานการพาณิชย 

 
 

๑3 
๘ 
 

๖ 
๑ 
 

๕ 
๑ 
4 
 

๕ 
 

๔ 

 
 

๑,๑๑๙,๙๐๐.- 
๑,๙๗๐,๐๐๐.- 

 
๓๐๙,๐๐๐.- 

๙,๙๐๐.- 
 

๙๒,๑๐๐.- 
๒๗,๐๐๐.- 

๖๐๐,๐๐๐.- 
 

๖๓๓,๕๐๐.- 
 

๙๖๐,๐๐๐.- 

 
 

๑1 
๖ 
 

๒ 
- 
 
- 
๒ 
๓ 
 

๑ 
 

๓ 

 
 

๑,๙๓๘,๐๐๐.- 
๔๓๐,๐๐๐.- 

 
๑๒๓,๐๐๐.- 

- 
 
- 

๔๗,๐๐๐.- 
๖๐๐,๐๐๐.- 

 
๑๒,๐๐๐.- 

 
๑,๐๗๐,๐๐๐.- 

 
 

10 
๕ 
 

๓ 
- 
 
- 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๔ 

 
 

๑,๐๓๘,๐๐๐.- 
๒๕๕,๐๐๐.- 

 
๑๗๓,๐๐๐.- 

- 
 
- 

๒๗,๐๐๐.- 
๖๐๐,๐๐๐.- 

 
๓๖,๐๐๐.- 

 
๑,๗๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๑1 
๕ 
 

๒ 
- 
 
- 
๒ 
๓ 
 

๒ 
 

๓ 

 
 

๖,๖๓๘,๐๐๐.- 
๒๕๕,๐๐๐.- 

 
๑๒๓,๐๐๐.- 

- 
 
- 

๔๗,๐๐๐.- 
๖๐๐,๐๐๐.- 

 
๖๑,๐๐๐.- 

 
๑,๙๗๐,๐๐๐.- 

 
 

๔5 
๒๔ 

 
๑๓ 
๑ 
 

๕ 
๖ 

๑3 
 

๙ 
 

๑๔ 

 
 

๑๐,๗๓๓,๙๐๐.- 
๒,๙๑๐,๐๐๐.- 

 
๗๒๘,๐๐๐.- 

๙,๙๐๐.- 
 

๙๒,๑๐๐.- 
๑๔๘,๐๐๐.- 

๒,๔๐๐,๐๐๐.- 
 

๗๔๒,๕๐๐.- 
 

๕,๗๐๐,๐๐๐.- 
รวม ๔7 ๕,๗๒๑,๔๐๐.- ๒8 ๔,๒๒๐,๐๐๐.- ๒7 ๓,๘๒๙,๐๐๐.- ๒8 ๙,๖๙๔,๐๐๐.- ๑30 ๒๓,๔๖๔,๔๐๐.- 

รวมท้ังสิ้น ๑๑7 134,7๖๗,๗๑๐.- 92 ๕๖,๗๓๘,๓๑๐.- ๘9 ๗๘,๒๐๓,๓๑๐.- ๘6 ๑๗๒,๑๘๒,๓๑๐.- ๓84 441,8๙๑,๖๔๐.- 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๘- 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน   เพ่ืออํานวยความสะดวก 
  ในการปฏิบัติงานและ 
  บริการประชาชนท่ีมา 
  ติดตอราชการ  

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนชนิดแขวน ขนาดไมต่ํา
กวา ๒๔,๐๐๐ บีทียู. พรอม
ติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่อง/ป 

๖๖,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๖๖,๐๐๐) 

๖๖,๐๐๐.- 
 

๖๖,๐๐๐.- 
 

๖๖,๐๐๐.- 
 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

๒ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ 
เผยแพร 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการจัดเก็บภาพปาย 
และโรงเรือน 

กลองถายภาพน่ิงระบบ
ดิจิตอล พรอมอุปกรณ 
ความละเอียดไมนอยกวา 
๑๖ ลานพิกเซล จํานวน  
๑ กลอง 

๙,๐๐๐.- 
 

- - - กองคลัง 

๓ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน 
๑ เครื่อง 

๗,๙๐๐.- 
(ป๖๐ : ๗,๙๐๐) 

- - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

๔ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
ประชาสมัพันธระบบ
กระจายเสียงตามสาย 

เครื่องขยายเสียง จํานวน ๑ 
ชุด 

๖๕,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๖๕,๐๐๐) 

- - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

๕ การรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑเครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการระงับเหตุอัคคีภยั 

 หัวฉีดนํ้าดับเพลิงแบบปรับ 
 ระดับการไหลของนํ้าได   
 จํานวน ๒ ชุด 

๔๐,๐๐๐.- - - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

 แบบ ผ.๐๘ 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๓๙- 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพ่ือเปนท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูป พรอมท้ัง 
เครื่องบูชาสักการะตาม 
คติของชาวพุทธ 

 โตะหมูบูชา หมู ๙ จํานวน  
 1 ชุด 

9,900.- 
(ป๖๐ : ๙,๙๐๐) 

- - - กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

๗ การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม
ของหอสมุดเทศบาล  
และการฝกอบรมตางๆ 

เกาอ้ีเลคเชอร แบบตัวเดีย่ว 
จํานวน ๕๐ ตัว/ป 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๖๐,๐๐๐) 

- ๕๐,๐๐๐.- 
 

- กองการศึกษา 
(งานหอสมุด) 

๘ การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร  เพ่ือใหบริการสืบคนขอมูล 
 ในอินเตอรเน็ต 

เครื่องคอมพิวเตอรออลอินวัน  
พีซี จอขนาดไมนอยกวา๑๙.๕ 
น้ิว จํานวน ๒ เครื่อง/ป 

๒๘,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๒๘,๐๐๐) 

๒๘,๐๐๐.- ๒๘,๐๐๐.- ๒๘,๐๐๐.- กองการศึกษา 
(งานหอสมุด) 

๙ การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑการศึกษา 
 

 เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียน 
 เทศบาลมโีตะนักเรียน 
 และเกาอ้ีนักเรียน 
 ใชน่ังเรียน 

 โตะนักเรียน กวาง ๔๐๐ มม. 
 ยาว ๖๐๐ มม. สูง ๖๗๐ มม. 
 เกาอ้ีนักเรียน กวาง ๓๗๐ มม.  
 ยาว ๓๘๐ มม. สูง ๓๘๐ มม.  
 จํานวน ๖๐ ชุด/ป 

๙๕,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๙๔,๘๐๐) 

๙๕,๐๐๐.- 
 

๙๕,๐๐๐.- 
 

๙๕,๐๐๐.- 
 

กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

๑๐ การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

 เพ่ือใหนักเรียนมีโตะและ 
 เกาอ้ีน่ังรับประทาน
อาหาร 

  โตะและเกาอ้ีรับประทาน
อาหาร  จํานวน ๑๐ ชุด 

๕๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐:๕๐,๐๐๐) 

- - - กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

๑๑ การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกผูมาตดิตอราชการ  

 และใชงานกิจกรรมของ
โรงเรียนเทศบาล 

ชุดรับแขก ๒ ชุด เปนโซฟา 
๓ ท่ีน่ัง ๑ ตัว โซฟา ๑ ท่ีน่ัง 
๒ ตัว  โตะกลาง ๑ ตัว 

๕๐,๐๐๐.- 
 (ป ๖๐ :  
50,000) 

 

- - - กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๔๐- 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงาน 

  โตะ-เกาอ้ีทํางานผูอํานวยการ
และครู จาํนวน ๖ ชุด 

๓๖,๐๐๐.- - - - กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

๑๓ เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑงานบานงาน
ครัว 

 เพ่ืออํานวยความสะดวก

การดูแลเกาะกลางถนน

และถนนสายตางๆ 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน ๒ เครื่อง/ป 

๑๘,๐๐๐.- 
(ป๖๐ :  

๑๘,๐๐๐) 

๑๘,๐๐๐.- ๑๘,๐๐๐.- ๑๘,๐๐๐.- กองสาธารณสุขฯ 
 

 เพ่ืออํานวยความสะดวก

การดูแลสวนสาธารณะ 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน ๑ เครื่อง/ป 

๙,๐๐๐.- ๙,๐๐๐.- ๙,๐๐๐.- ๙,๐๐๐.- กองชาง 
 

๑๔ สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 
งานประมวลผลแบบท่ี ๑ 
พรอมเครื่องสาํรองไฟฟา 
ขนาด ๑ kVA จํานวน ๑ ชุด 

๓๒,๒๐๐.- - - - กองสาธารณสุขฯ 
 

๑๕ สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องเช่ือม จํานวน ๑ เครื่อง ๑๐,๐๐๐.- - - - กองสาธารณสุขฯ 
 

๑๖ สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดเหล็ก จํานวน  
๑ เครื่อง 

๑๒,๐๐๐.- - - - กองสาธารณสุขฯ 
 

๑๗ สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉ ีดหมึก (Inkjet) จํานวน 
๑ เครื่อง 

๗,๙๐๐.- 
(ป๖๐ : 
๗,๙๐๐) 

- - - กองสาธารณสุขฯ 
 

๑๘ สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑวิทยาศาสตร 
หรือการแพทย 

เพ่ือใชในการชวยเหลือ 
 ชีวิตผูปวยในภาวะฉุกเฉิน 

อุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน 
จํานวน ๑ ชุด 

๓๐,๐๐๐.- - - - กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนยบริการ

สาธารณสุข) 
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-๑๔๑- 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน   เพ่ือจัดเก็บเอกสารตางๆของ
กองชาง 

 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒  
 บานเปด จํานวน ๒ หลัง 

๑๐,๐๐๐.- - - - กองชาง 
 

๒๐ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงานกอสราง  
 และงานซอมบํารุง 

 แบบหลอคอนกรีตทรง 
 ลูกบาศก ขนาด ๑๕ x ๑๕ x  
 ๑๕ ซม. จํานวน ๓ ลูก พรอม 
 เหล็กกระทุงแบบเหลีย่ม 

๙,๕๐๐.- 
(ป๖๐ :  
๙,๕๐๐) 

- - - กองชาง 
 

๒๑ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํรวจ เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานสํารวจ 

กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส 
ชนิดอานคาวัดมุมไดละเอียด  
๕ ฟลิบดา(ระบบอัตโนมัติ) 
จํานวน ๑ กลอง 

๑๑๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๑๑๐,๐๐๐) 

- - - กองชาง 
 

๒๒ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํรวจ  เพ่ือใชวัดมุมและวัดระยะใน
เครื่องเดียวกัน 

 กลองสํารวจ Total Station    
 พรอมอุปกรณ  จํานวน ๑ ชุด 

๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๕๐๐,๐๐๐) 

- - - กองชาง 
 

๒๓ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงาน 

 โตะทํางาน จํานวน ๑ ตัว ๔,๐๐๐.- - - - กองชาง 
 

๒๔ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงาน 

 เกาอ้ีทํางาน จํานวน ๔ ตัว - ๑๒,๐๐๐.- - - กองชาง 
 

๒๕ เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการตัดแตงพุมไมใน 
 สวนสาธารณะ 

เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 
ไมนอยกวา ๒๙.๕ น้ิว  
จํานวน ๑ เครื่อง 

- ๒๐,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- กองชาง 
 

๒๖ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการปฏิบัติงานกอสราง  
 และการจดักิจกรรมตางๆ 

น่ังรานเหล็ก ขนาดมาตรฐาน 
สูงไมนอยกวา ๑.๗๐ ม. 
จํานวน ๒๐ ชุด 

- - ๓๖,๐๐๐.- 
(ป ๖๐ : 

๓๖,๐๐๐) 

- กองชาง 
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-๑๔๒- 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง  เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจ  

 เกิดระหวางการกอสราง 

 ไฟสัญญาณเตือนเขตกอสราง  
 จํานวน ๑ ชุด 

- - - ๕๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๕๐,๐๐๐) 

กองชาง 
 

๒๘ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร  เพ่ืออํานวยความสะดวกใน 
 การปฏิบัติงานกอสราง ซอม 
 บํารุง และงานสวนสาธารณะ 

 เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง
มอเตอรไฟฟา สูบนํ้าได ๔๕๐ 
ลิตร ตอนาที  จํานวน ๑ ชุด 

- - - ๑๑,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๑๑,๐๐๐) 

กองชาง 
 

๒๙ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและ
วิทยุ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวก   
 ในการติดตอประสานงาน 

  เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/ 
FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต 
จํานวน  ๕ เครื่อง 

๖๐,๐๐๐.- 
 

- - - กองการประปา 

๓๐ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑวิทยาศาสตร 
หรือการแพทย 

 เพ่ือใชในกระบวนการ 
 ผลิตนํ้าประปา 

เครื่องปอนคลอรีน 
(โพสคลอรีนและพรีคลอรีน) 
จํานวนอยางละ ๒ ชุด 

๑๕๐,๐๐๐.- - - - กองการประปา 

๓๑ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน  เพ่ือใชในการโยกลางตะกอน 
 ในโรงผลตินํ้าประปา 

ประตูนํ้าระบายตะกอน  
ขนาด ๔ น้ิว จํานวน ๑๖ ตัว 

๒๕๐,๐๐๐.- - - - กองการประปา 

๓๒ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การซอมบํารุงระบบประปา 

เครื่องเช่ือม pvc  จํานวน ๑ 
เครื่อง 

- ๒๐,๐๐๐.- - - กองการประปา 

๓๓ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร เพ่ือใชสูบจายนํ้าในการผลติ
นํ้าประปา 

 มอเตอรสบูนํ้า ขนาด ๑๐๐  
 แรงมา จํานวน ๒ เครื่อง  
 ขนาด ๒๕ แรงมา จํานวน  
 ๒ เครื่อง 

- ๕๐๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๕๐๐,๐๐๐) 

- - กองการประปา 

๓๔ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและ 
วิทยุ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการผลตินํ้าประปา 

หมอแปลงไฟฟา ขนาด 
๔๐๐ kVA จํานวน ๑ ชุด 

- ๕๕๐,๐๐๐.- 
(ป๖๐ : 

๕๕๐,๐๐๐) 

- - กองการประปา 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

-๑๔๓- 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕ การพาณิชย คาครุภณัฑ  ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
หรือการแพทย 

เพ่ือใชกวนสารเคม ี
ในการผลตินํ้าประปา 

ปมกวนสารเคมี (คลอรีน , 
สารสม , โพลเีมอร) จํานวน 
๖ เครื่อง 

- - ๒๕๐,๐๐๐.- 
 

- กองการประปา 

๓๖ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน  เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการอานคามาตรวัดนํ้า 

   เครื่องอานมาตรวัดนํ้า แบบ 
   มือถือ จํานวน  ๓  เครื่อง 

- - ๓๕๐,๐๐๐.- 
 

- กองการประปา 

๓๗ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน เพ่ือทดแทนเช็ควาลว
เครื่องเกาท่ีเริม่ชํารุด 

 เช็ควาลว ขนาด ๘ น้ิว  
 จํานวน ๓ ตัว ขนาด ๑๐น้ิว 
 จํานวน ๓ ตัว 

- - ๒๕๐,๐๐๐.- 
 

- กองการประปา 

๓๘ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ 
และขนสง 

 เพ่ืออํานวยความสะดวก 
 ในการขุดซอมทอประปา 

รถแบ็คโฮขนาดเล็ก 
จํานวน ๑ คัน 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- กองการประปา 

๓๙ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน  เพ่ือใชในการควบคุมนํ้าใน
กระบวนการผลตินํ้าประปา 

 ประตูนํ้า  ขนาด ๘ น้ิว  
 จํานวน ๓ ตัว ขนาด ๑๐น้ิว 
 จํานวน ๓ ตัว 

- - - ๓๕๐,๐๐๐.- กองการประปา 

๔๐ การพาณิชย คาครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน  เพ่ือใชวัดปริมาณของนํ้า 
 ประปาท่ีผลิตในแตละวัน 

มาตรวัดนํ้า ขนาด ๑๐ น้ิว 
จํานวน ๑ เครื่อง 

- - - ๑๒๐,๐๐๐.- กองการประปา 

รวม ๑,๗๑๙,๔๐๐ ๑,๓๑๘,๐๐๐ ๑,๑๕๒,๐๐๐ ๒,๒๖๗,๐๐๐  
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สวนท่ี ๕ 
การติดตามและประเมนิผล 

 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  ประกอบดวย 

๑) ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๒๐  คะแนน 
๒) การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  ๑๕  คะแนน 
๓) ยุทธศาสตร  ๖๕  คะแนน  ประกอบดวย   

(๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๑๐  คะแนน 
(๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
(๓) ยุทธศาสตรจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
(๔) วิสัยทัศน  ๕  คะแนน 
(๕) กลยุทธ  ๕  คะแนน 
(๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  ๕  คะแนน 
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร  ๕  คะแนน 
(๘) แผนงาน  ๕  คะแนน 
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ๕  คะแนน 
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ  ๕  คะแนน 

   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  ประกอบดวย 

๑) การสรุปสถานการณการพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
๒) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
๓) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
๔) ยุทธศาสตรและแผนงาน  ๑๐  คะแนน 
๕) โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบดวย   

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 
(๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕  คะแนน 
(๓) เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ 
     ไดถูกตอง  ๕  คะแนน 
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-๑๔๕- 
 

(๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ๕  คะแนน 
(๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
     สังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  ๕  คะแนน 
(๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  ๕  คะแนน 
(๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ๕  คะแนน 
(๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง 
     ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 
(๙) งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕  คะแนน 
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
(๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ 
     ไดรับ  ๕  คะแนน 
(๑๒) ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค  ๕  คะแนน 

   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย ไดดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  สรุปไดดังนี้  
1) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)  
    สรุป จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) ของ

เทศบาลตําบลประโคนชัย รวมท้ังสิ้น 296 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 455,206,660.- บาท มีการกระจาย
ของโครงการและงบประมาณครบท้ัง 7 ยุทธศาสตร ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรท่ี 7 มากท่ีสุด จํานวน
โครงการ 105 โครงการ งบประมาณ 35,414,700.- บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวนโครงการ 64 
โครงการ งบประมาณ 63,971,960.- บาท และนอยท่ีสุดคือ ยุทธศาสตรท่ี 6 จํานวนโครงการ 5 โครงการ 
งบประมาณ 10,490,000.- บาท  

2) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป พ.ศ. 2559  
   สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลตําบล

ประโคนชัย ป 2559 จํานวนท้ังหมด 87 โครงการ มีจํานวนโครงการท่ีเสร็จ จํานวน 68 โครงการ คิดเปน  
รอยละ 78.16 และจํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.84 โดย
ยุทธศาสตรท่ีมีจํานวนโครงการท่ีเสร็จมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรท่ี 7 มีจํานวนโครงการท่ีเสร็จ จํานวน 28  
โครงการ คิดเปนรอยละ 73.68 รองลงมาคือยุทธศาสตรท่ี 4 มีจํานวนโครงการท่ีเสร็จ จํานวน 20 โครงการ  
คิดเปนรอยละ 86.96 ยุทธศาสตรท่ี 5 มีจํานวนโครงการท่ีเสร็จ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.31  
ยุทธศาสตรท่ี 1 มีจํานวนโครงการท่ีเสร็จ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 75 ยุทธศาสตรท่ี 3 มีจํานวน
โครงการท่ีเสร็จ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 40 ยุทธศาสตรท่ี 6 มีจํานวนโครงการท่ีเสร็จ จํานวน 2 
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และยุทธศาสตรท่ี 2 มีจํานวนโครงการท่ีเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 
50 ตามลําดับ  

3) การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559   
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-๑๔๖- 
 

    สรุป  มีการเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในการดําเนินโครงการตาม
แผนสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลประโคนชัย ป 2559  จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 
24,045,564.08 บาท แยกเปนงบปกติจํานวน 24,045,564.08 บาท คิดเปนรอยละ 100 โดย
งบประมาณตามโครงการท่ีไดระบุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลประโคนชัย 
ป 2559 จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 231,487,020.-บาท เม่ือนําขอมูลการเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดระบุไวในแผนการเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 คิดเปนรอยละ 10.39 ของงบประมาณท่ีไดระบุไวในแผน และในสวนของสถานะทางการคลังของ
เทศบาลตําบลประโคนชัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการรายรับไวตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  รวมท้ังสิ้น 75,729,500.-บาท  

4) ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    สรุป ยุทธศาสตรและโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) ของ

เทศบาลตําบลประโคนชัย ป พ.ศ. 2559 มีจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน จํานวน 140 โครงการ มี
จํานวนโครงการท่ีปฏิบัติได จํานวน 68  โครงการ คิดเปนรอยละ 78.16 โดยยุทธศาสตรท่ี 7  มีจํานวน
โครงการท่ีไดปฏิบัติมากท่ีสุด จํานวน  28  โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตรท่ี 4  มีจํานวนโครงการท่ีได
ปฏิบัติ จํานวน 20 โครงการ ยุทธศาสตรท่ี 5  มีจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ จํานวน 12 โครงการ ยุทธศาสตรท่ี 
1  มีจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ จํานวน 3 โครงการ ยุทธศาสตรท่ี 3  มีจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ จํานวน 2 
โครงการ ยุทธศาสตรท่ี 6  มีจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ จํานวน 2 โครงการ และยุทธศาสตรท่ี 2 มีจํานวน
โครงการท่ีไดปฏิบัตินอยท่ีสุด จํานวน 1 โครงการ  

5) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลประโคนชัยในภาพรวม  
   สรุป ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลประโคนชัยในภาพรวม มีสัดสวน

ของประชาชนท่ีพอใจมาก คิดเปนรอยละ 13.79 สัดสวนของประชาชนท่ีพอใจ คิดเปนรอยละ 83.88 และ
สัดสวนของประชาชนท่ีไมพอใจ คิดเปนรอยละ 2.33 และเม่ือนําเอาสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจมากและ
สัดสวนของประชาชนท่ีพอใจมารวมกัน คิดเปนรอยละ 97.67 อยูในระดับดี 

 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

 ๑) เกิดการพัฒนาท่ีลาชาเพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน 

 ๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓) ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
๒) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๓) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี

จะตองดําเนินการ  ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
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