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ตามท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัยไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) เมื่อ

วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕64 และมีการแก้ไข การเพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมไปแล้ว นั้น 

 

       เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2565 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 
2570)  ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

 

เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)   
ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว และแก้ไขปีที่จะดำเนินโครงการ แก้ไขงบประมาณโครงการที่ราคากลางปรับ 
เปลี่ยนไปให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 
๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  เมือ่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
        

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 21 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 
- ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/๒๕๖6 ของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖6 
 
 
 
         (นายวรณัฐ  ศรีสุริยชัย) 

                            นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย 
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คำนำ 
 
  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 และข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้  
ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ประกาศ ณ 
วันที่ 24 ตุลาคม 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 และ
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง เมือ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

  

  ทั้งนี้  เทศบาลตำบลประโคนชัยได้รวบรวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 , เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 , เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2565 , แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 , 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 และแก้ไข ครั้งที่ 2/ 2565 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2566 ด้วยแล้ว  
 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ได้มีการแก้ไข
ปีที่จะดำเนินโครงการ และแก้ไขงบประมาณบางโครงการให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
 

       เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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สารบัญ 
 
           หน้า 
 

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        
   1.๑ ด้านกายภาพ       ๒ 
  1.๒ ด้านการเมอืง/การปกครอง      5 
  1.๓ ประชากร        7  
  1.๔ สภาพทางสังคม       8 

1.๕ ระบบบริการพ้ืนฐาน       ๑2 
  1.๖ ระบบเศรษฐกิจ       ๑3   
  1.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม      ๑4 
  1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ       ๑5 
  1.9 อ่ืนๆ 
   1) โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงาน   16 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค    20 
   -แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   22 
   -แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   24 
   (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   -แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2566 - 2570)   28 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  31 
จังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70) 

  2.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)     34 
  2.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    35 
  2.4 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น       
   ๑) การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 41 

ส่วนท้องถิ่น 
๒) การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกีย่วข้อง 42 
 

ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่และยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือนำไปสู่ 44 
        การปฏิบัต ิ
  3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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- บัญชีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการ  105 
พัฒนาท้องถิน่ (แบบ ผ.๐3)      

 
ส่วนที ่4  การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที ่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
“ประโคนชัย” เดิมคือ “เมืองตะลุง” (ตั้งอยู่บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย 

ปัจจุบันย้ายมาอยู่ตำบลประโคนชัย) คำว่า "ตะลุง" หมายถึง เสาใหญ่หรือเสาหินสำหรับผูกช้าง (ซึ่งเชื่อกันว่า
รัชกาลที่ ๑ ทรงผูกช้าง ณ บริเวณอำเภอประโคนชัย) เมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) “เมืองตะลุง” ได้ตั้งเป็น
อำเภอ เรียกว่า “อำเภอประโคนไชย” ขึ้นตรงต่อ มณฑลนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย เมืองแปะหรืออำเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน , เมืองนางรอง , เมืองพุทไธสงสมันหรืออำเภอพุทไธสงในปัจจุบัน , เมืองพิมาย 
ปัจจุบันย้ายไปขึ้นกับจังหวัดนครราชสีมา , เมืองรัตนบุรีปัจจุบันย้ายไปขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์ และ “เมืองตลุง” 
ปัจจุบัน คือ อำเภอประโคนชัย 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น “อำเภอตะลุง” คืน 
เนื่องจากคนไม่นิยมเรียกกัน แต่ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการฟื้นฟูเปลี่ยนชื่ออำเภอ 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 

 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 
ภายในดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ในส่วน

วงกลมรอบนอกจะปรากฏชื่อ “เทศบาลตำบลประโคนชัย” อยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างจะเป็นชื่อ “จังหวัด
บุรีรัมย์” ที่เทศบาลตำบลประโคนชัยตั้งอยู่  ส่วนของวงกลมด้านในมีความหมายภายในตามสัญลักษณ์ ดังนี้ 
   ท้องฟ้า  ด้านหลังองค์ปราสาท หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ที่จะมีการพฒันา กา้วหน้า มีความร่มเย็น เป็นสุขและปลอดภัย ของชาวประโคนชัย 
   ปราสาทหินเมืองต่ำ  ซึ่งเป็นเทวสถานอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอประโคนชัยที่รุ่งเรือง
มาอย่าง ช้านาน นอกจากนั้นยังหมายถึงความมั่นคงของเทศบาลตำบลประโคนชัย และความเป็นปึกแผ่นของ
ชาวประโคนชัยด้วย 
   เนินทุ่งหญ้า  อยู่ด้านหน้าองค์ปราสาท หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของประโคนชัย ซึ่งเป็น
อู่ข้าวอู่น้ำของคนอีสานใต้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีชื่อเสียงที่เป็นผลผลิตในเขตอำเภอประโคนชัย 
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1.๑ ด้านกายภาพ 
 1) ที่ตั้ง 
  เทศบาลตำบลประโคนชัย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงาน
เทศบาลตำบลประโคนชัย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๖ ถนนนัยประศาสน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ ระยะทาง ๔๔ 
กิโลเมตร  มีระยะทางถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
  - เทศบาลถึงกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๓70   กิโลเมตร 
  - เทศบาลถึงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๓3  กิโลเมตร 
  - เทศบาลถึงจังหวัดสุรินทร์ ระยะทางประมาณ  ๖7 กิโลเมตร 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ N๑๔.๖๐๙๕๔ , E๑๐๓.๐๘๑๖๙๑  
ขนาดพื้นที่   เทศบาลตำบลประโคนชัยมีพืน้ที ่ 4.25  ตารางกิโลเมตร  

อาณาเขต   เทศบาลตำบลประโคนชัยมีพื้นที่โดยรอบติดตอ่กับองคก์ารบริหารส่วนตำบลประโคน
ชัย  ดังนี ้

  ด้านเหนือ : ต้ังแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากทางหลวงสายประโคนชัย-
บุรีรัมย์  ตอนที่ตรงกับฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัย  ไปทางทิศตะวันตก ๓๐๐ เมตร 

                   จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัย 
และเลยีบตามฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัยไปทางทิศตะวันออก ถึงฟากตะวันออกของถนนชัยศิริ 
ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒ 

  ด้านตะวันออก : จากหลักเขตที่ ๒ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนชัยศิริไปทางทิศใต้ถึง 
ฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธำรงค์  ตรงที่บรรจบกับถนนชัยศิริ  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๓ 
  จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธำรงค์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ถึงฟากเหนือของถนนนัยประศาสน์  ตรงทีบ่รรจบกับถนนสังฆทัตธำรงค์  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๔ 
  จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของถนนภักดีดำรง ไปทางทิศใต้ถึงจุดที่อยู่
ห่างจากฟากใต้ของถนนปราบริปูไปทางทิศใต้ ๑๕๐ เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๕ 

 ด้านใต้ : จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของถนนปราบริปู ไปทางทิศตะวันตกถึง
ฝั่งใตข้องห้วยละเวี้ย  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๖ 
  จากหลักเขตที่ ๖ เลียบตามฝั่งใต้ของลำห้วยละเวี้ยไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่อยู่ห่างจากฟาก
ตะวันตกของถนนอำนวยกจิไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๗ 
  ด้านตะวันตก : จากหลักเขตท่ี ๗  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตท่ี ๑  
  (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2499) 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลตำบลประโคนชัยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ มีความลาดเอียงเล็กน้อยจากทิศใต้ลงไปทาง 
ทิศเหนือ มีห้วยละเวี้ยไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านแนวเขตเทศบาลด้านทิศใต้  
ในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ชุมชนเกือบทั้งหมดส่วนรอบเขตเทศบาลเป็นพ้ืนทีเ่กษตรกรรม  

3) ลักษณะภูมอิากาศ   
  ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้ังอยู่ในแถบลมมรสุมเขตร้อน ลักษณะลมฟ้าอากาศและปริมาณ
น้ำฝนจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม  ทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู ไดแ้ก่ 

ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดอืนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวและร้อน
จัดในบางช่วงจึงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง  

ฤดฝูน  อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตท้ี่พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทร 

ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ความหนาวเย็นในแต่ละปีขึ้น 
อยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย 

4) ลักษณะของดิน 
จากการจำแนกชุดดินของสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ลักษณะดินของตำบลประโคนชัยจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 1 ชุดดินบุรีรัมย์ (Buri Ram series: Br) เกิด
จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่และ/หรือเศษหินเชิงเขาของหินบะซอลต์ พบบนส่วนต่ำของลาวาหลาก ในสภาพ
พ้ืนที่ที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2% มีลักษณะเป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินเหนียว
ตลอด สีดินเป็นสีเทาเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ในฤดูแล้งจะมีรอยแตกระแหง
กว้างลึกและมีรอยไถลในหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและ
เป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ในดินล่าง  มีชุดดินที่คล้ายคลึงกันคือ ชุดดินวัฒนา 

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ เนื้อดินเป็นดินเหนียวจัดที่มีการระบายน้ำไม่ดี การไหลบ่าของน้ำ
บนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ำช้าถึงช้ามาก อาจเกิดสภาพน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ช่วงฤดูแล้งหน้าดินอาจ
แตกระแหงควรปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ หากทำนาควรไถพรวนในช่วงที่ดินอยู่ในสภาพความชื้นที่
เหมาะสม และควรปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพ่ือทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้นและปุ๋ย 
เคมี 

 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ ความจุ 

แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว 
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

0-25 ต่ำ สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ำ สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ำ สูง สูง ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง 
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1.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง 

1) เขตการปกครอง  เทศบาลตำบลประโคนชัยแบ่งเขตการปกครองออกเปน็  ๑6  ชุมชน  ดังนี้ 
 

ชุมชน หมู่ที่ ชุมชน หมู่ที่ 
๑. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยา   1 ๙. ชุมชนตาเจรือม 3 
๒. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา 1 ๑๐. ชุมชนหนองกกเหนือ  4 
๓. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ 1 ๑๑. ชุมชนหนองกกใต้ 4 
๔. ชุมชนวัดจำปา 2 ๑๒. ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด 5 
๕. ชุมชนหลักเมือง  2 , 3  ๑๓. ชุมชนวัดโคนคุ้มอำปึล 5 
๖. ชุมชนอำนวยกิจ 2 , 3 ๑๔. ชุมชนชัยมงคล 6 
๗. ชุมชนหนองจอกพัฒนา    3 ๑๕. ชุมชนวัดโพธิ์ 7 
๘. ชุมชนกันเตอล 3 ๑๖. ชุมชนศูนย์การค้า 7 

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 อำเภอประโคนชัยจัดให้มีการออกเสียงเพ่ือแสดงเจตนารมณ์
ในการยุบรวมองคก์ารบริหารส่วนตำบลประโคนชัยและเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือยกฐานะเป็น “เทศบาล
เมืองประโคนชัย”  มีผลการออกเสียงดังนี้ 

เทศบาลตำบลประโคนชัย  แบ่งเป็น  7  หน่วยออกเสียง 
ผู้มีสิทธิออกเสียงในบัญชีรายชื่อ   7,389  คน    
ผู้มีสิทธิออกเสียงที่มาใช้สิทธิ   ๒,103  คน 

  เห็นด้วย     1,860  คน  ไมเ่ห็นด้วย     148  คน  บัตรเสีย  95  บัตร 
องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย  แบง่เป็น  14  หน่วยออกเสียง 
ผู้มีสิทธิออกเสียงในบัญชีรายชื่อ   5,839  คน    
ผู้มีสิทธิออกเสียงทีม่าใช้สิทธิ   ๒,282  คน 

  เห็นด้วย     1,948  คน  ไม่เห็นด้วย     227  คน  บัตรเสีย  107  บัตร 
 

2) การเลือกตั้ง  
  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เมื่อวันที่ ๒8 มีนาคม ๒๕64 โดยแบ่งเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง ๑4 
หน่วยเลือกตั้ง  ดังนี้  

เขตเลือกตั้งท่ี 1 
หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ ทีเ่ลือกต้ัง 

1 1 โรงอาหารโรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 
2 1 ใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 
3 1 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดแจ้ง (เศยีรคุรุราษฎร์บำรุง) 
4 2 โรงเรียนปริยัติโกศลวัชรวิชัย (วัดจำปา)  ด้านทศิเหนือ 
5 2 ศาลาการเปรียญวัดจำปา 
6 7 ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ 
7 7 ศาลาอเนกประสงค์วัดโพธิ์ 
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  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ ทีเ่ลือกตั้ง 

1 3 ศาลาสังฆทัตธำรง(เฮ่) วัดกลาง 
2 3 ศาลาร่มสว่าง (วัดกลาง) ด้านทิศตะวันออก 
3 3 ศาลาร่มสว่าง (วัดกลาง) ด้านทิศตะวันตก 
4 4 ศาลาการเปรียญบริหารกิจโกศล (วัดโคน) 
5 4 ศาลาหอฉนั (วัดโคน) 
6 5 อาคารเรือนตระเปียง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 
7 6 ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

 
มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย เขต ๑ จำนวน 8 คน และสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลประโคนชัย เขต ๒ จำนวน ๑5 คน และนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย จำนวน 2 คน     
มีผลการเลือกตั้งดังนี้ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,822  คน    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรบับัตรเลือกตั้ง  ๒,361  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖1.77 
บัตรดี  ๒,089  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 88.48   บัตรเสีย  86  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 3.64 
บัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  186  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 7.88 
ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ัง  คือ  ๑) ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน ๒) นางหทัย  โหระ 

๓) นางศิริพร  ไวยาประโคน ๔) นายนคร  จนัดาหงษ ์   
๕) ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิร ิ ๖) นายมงคล  ซอกรัมย์  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชยั  เขตเลือกตั้งที ่๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,589  คน    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ๒,366  คน  คิดเปน็ร้อยละ 65.92 
บัตรดี  ๒,236  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๙4.50     บัตรเสีย  51  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 2.16 
บัตรเลือกตั้งทีท่ำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๗9  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 3.3๔ 
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง  คือ ๑) นายมนัส  หรีกประโคน ๒) นายโกเมนทร์  แผนกิจเจริญ 

๓) นายพงศน์ภัส  ดุจจานุทัศน์ ๔) นายจีระ  หรีกประโคน  
๕) นายทองธวัช  สวดประโคน ๖) น.ส.นิตญาภรณ์  ทั่วเทพพิทักษ์ 

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๗,415  คน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  4,731  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖3.๘0 
บัตรดี  3,560  บัตร  คิดเป็นรอ้ยละ 7๕.25   บัตรเสีย  408  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 8.62 
บัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  763  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๑6.1๓ 
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง  คือ  นายวรณัฐ  ศรีสุริยชัย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย  เมือ่วันที ่22 เมษายน ๒๕64 
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1.๓ ประชากร 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 
ปัจจุบัน (ณ 31 ธันวาคม 2565) เทศบาลตำบลประโคนชัยมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 9,288 คน แยกเป็นชาย ๔,374 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.09 ของ

ประชากรทั้งหมด และเป็นหญิง 4,914 คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.91 ของประชากรทั้งหมด มีจำนวนบ้านทั้งสิ้น 4,118 หลังคาเรือน อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากร
ต่อพ้ืนที่ ๒,185 คนต่อตารางกิโลเมตร  จากสถิตจิำนวนประชากรย้อนหลัง 3 ปี (2562 - 2564)  ในอนาคตคาดว่าจำนวนประชากรจะลดลงและจำนวนบ้านจะเพ่ิมขึ้น 

 

หมู่ที่ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

บ้าน 

(หลังคาเรอืน) 

ชาย  

(คน) 

หญิง  

(คน) 

รวม  

(คน) 

บ้าน 

(หลังคาเรือน) 

ชาย  

(คน) 

หญิง  

(คน) 

รวม  

(คน) 

บ้าน 

(หลังคาเรือน) 

ชาย  

(คน) 

หญิง  

(คน) 

รวม  

(คน) 

ทะเบียนบ้านกลาง 1 45 41 86 1 26 31 57 1 32 36 68 

หมู่ที ่๑ 777 955 1,081 2,036 781 945 1,066 2,011 788 940 1,060 2,000 

หมู่ที่ ๒ 588 589 688 1,277 595 577 682 1,259 597 572 668 1,240 

หมู่ที ่๓ 1,032 965 1,033 1,998 1,041 932 1,011 1,943 1,043 912 991 1,903 

หมู่ที่ ๔ 471 613 718 1,331 473 609 702 1,311 476 602 702 1,304 

หมู่ที ่๕ 293 436 468 904 293 431 457 888 294 421 451 872 

หมู่ที่ ๖ 225 242 279 521 225 235 269 504 225 232 267 499 

หมู่ที่ ๗ 666 817 897 1,714 674 803 874 1,677 675 782 846 1,628 

รวมทั้งสิน้ 4,053 4,662 5,205 9,867 4,083 4,558 5,092 9,650 4,099 4,493 5,021 9,514 

(ท่ีมา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอประโคนชัย  ณ เดือนธันวาคม 2562 - 2564) 
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2) ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ปัจจุบัน (ณ 31 ธันวาคม 2565) เทศบาลตำบลประโคนชัยมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 

9,288 คน แยกเป็นช่วงอายุแรกเกิด - 6 ปี จำนวน 490 คน , ช่วงอายุ 7 - 22 ปี จำนวน 1,947 คน , 
ช่วงอายุ 23 - 59 ปี จำนวน 4,664 คน ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 2,187 คน และหากแยกตามช่วงอายุ
ย้อนหลัง 3 ปี (2562 - 2564)  มีจำนวนประชากรดังนี้ 

 
ช่วงอายุ 

ปี 2562 (ทุกสัญชาติ) ปี 2563 (ทุกสัญชาติ) ปี 2564 (ทุกสัญชาติ) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

แรกเกิด - 6  ปี 312 323 635 291 285 576 281 267 548 

อาย ุ 7 - 22  ปี 1,130 1,051 2,181 1,102 1,010 2,112 1,054 981 2,035 
อายุ  23 - ๕๙  ปี 2,396 2,630 5,026 2,321 2,575 4,896 2,285 2,508 4,793 

อาย ุ ๖๐  ปีขึ้นไป 824 1,201 2,025 844 1,222 2,066 873 1,265 2,138 

รวมท้ังสิ้น 4,662 5,205 9,867 4,558 5,092 9,650 4,493 5,021 9,514 
(ท่ีมา : สำนักทะเบียนท้องถิน่อำเภอประโคนชัย  ณ เดือนธันวาคม 2562 - 2564) 

 
1.๔ สภาพทางสังคม 

1) การศึกษา 
เทศบาลตำบลประโคนชัยมีโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย และมี

สถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที ่ ดังนี้  (ข้อมลู :  ณ ภาคเรียนที่ 2/๒๕65) 
 

สังกัด 
 

โรงเรียน 
จำนวน 

คร ู
อนุบาล ประถม 

จำนวน 
ห้องเรียน 

จำนวน 
นักเรยีน 

จำนวน 
หอ้งเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

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

รร.อนุบาลประโคนชัย 
(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 

55 7 140 30 1,007 

รร.ประโคนชัยวิทยา   63 7 198 24 926 
รร.วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์
บำรุง) 

12 3 62 12 187 

รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 14 3 153 6 170 
 

 
สังกัด 

 
โรงเรียน 

จำนวน 
คร ู

มัธยมต้น มัธยมปลาย 
จำนวน 
ห้องเรียน 

จำนวน 
นักเรยีน 

จำนวน 
ห้องเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๒ (สพม.๓๒) 

ประโคนชัยพิทยาคม ๑64 ๓๙ ๑,๔84 ๓๙ ๑,๔40 
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 119 33 ๑,090 30 1,151 
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หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย เดิมเรียกว่าหอสมุดแห่งชาติ สาขาประโคนชัย สังกัดสำนัก
ศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ตั้งอยู่ในบริเวณวัดกลาง อำเภอประโคนชัย ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
กรมศิลปากรได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้เทศบาลตำบลประโคนชัย ปัจจุบันต้ังอยู่เลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๒ ตำบล
ประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย โดย
หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ และสืบทอดมรดกทางด้าน
วัฒนธรรม และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  

2) สาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย มีโรงพยาบาลประโคนชัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด  
120  เตียง  ตั้งอยู่ 1 แห่ง  โดยมีบุคลากรดังนี้   
  - นายแพทย์  19  คน - ทันตแพทย ์ 10  คน         - นักเทคนิคการแพทย์  6  คน 
  - เภสัชกร  12  คน - นักกายภาพบำบัด  3  คน     - พยาบาลวิชาชีพ  113  คน 
  - แพทยแ์ผนไทย  2  คน - นักรังสีการแพทย์  1  คน     - นักวิชาการสาธารณสุข  5  คน   
  - เจ้าพนกังานสาธารณสุข (เวชกิจฉกุเฉิน)  3  คน 

(ท่ีมา : โรงพยาบาลประโคนชัย  ข้อมูล ณ ธันวาคม 2565) 
 

  จากรายงานการจัดอันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยใช้จำนวนผู้ป่วยเป็นเกณฑ์
ในการจัดอันดับโรคของอำเภอประโคนชัย ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 พบว่าโรคที่มี
จำนวนผู้ป่วยสูงสุด 10 ลำดับแรก ดังนี้  
 

ลำดับ 
   ที่ 

ชือ่โรค จำนวนผู้ป่วย 
(ราย) 

อัตราปว่ยต่อ 
ประชากรแสนคน 

จำนวนตาย 
(ราย) 

อัตราตายต่อ 
ประชากรแสนคน 

1 ไข้ / ไข้ไมท่ราบสาเหตุ 1,964 1,439.92 0 0 
2 อุจจาระรว่ง 1,806 1,324.09 0 0 
3 ปอดบวม 388 284.47 0 0 
4 กล้ามเนือ้อ่อนแรงเฉียบพลัน 361 264.67 0 0 
5 ตับอักเสบ 311 228.01 0 0 
6 มือเท้าปาก 277 203.09 0 0 
7 อาหารเป็นพิษ 134 98.24 0 0 
8 วัณโรค 63 46.19 0 0 
9 ไข้หวัดใหญ่ 35 25.66 0 0 

10 สุกใส 31 22.73 0 0 
 (ท่ีมา : งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลประโคนชัย) 
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ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยมีร้านขายยา  จำนวน 13 แห่ง  แยกเป็นประเภท ขย.1 (มีเภสัชกรประจำร้าน)  จำนวน 8 แห่ง  ประเภท ขย.2  
(ไม่ใช่เภสัชกรแต่ไดร้ับการอบรม)  จำนวน 5 แห่ง  และมีคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สถานพยาบาล ดังนี้ 

ลำดับ 
ที ่

ชือ่คลินิก/สถานพยาบาล ชือ่ผูร้ับอนุญาต เลขทีใ่บอนุญาต 
ประกอบกิจการ 

เลขท่ีใบอนุญาต 
ดำเนินการ 

เลขทีใ่บอนุญาต 
ประกอบวิชาชพี 

1 สหคลินิกแพทย์หญิงสุรรีัตน์ พญ.สุรรีตัน์ เทียนศิริวงศากุล 31110000151 3111000146 14629 / ท.3957 
ทันตแพทย์วัชรินทร์ ทพ.วชัรินทร์ เทยีนศริิวงศากุล 

2 คลินิกเวชกรรมคลินิกนายแพทย์สุทศัน์ นพ.สุทัศน์  ไชยบัง 31101000550 31101000550 13490 
3 คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงพรรณทิพา พญ.พรรณทิพา  สังฆฤทธิ์ 31101000554 31101000554 26821 
4 รวมแพทย์ประโคนชัยคลินิก (สูตินรีเวชวิทยา) นพ.นวกร  อิงคไพโรจน์ 31102000963 31102000963 39185 / 43563 
5 คลินิกเวชกรรมนายแพทย์กิตติศักดิ์ นพ.กิตติศักดิ์  วิทยาไพโรจน ์ 31101001451 31101001451 24774 
6 รักษ์ฟันคลินิกทันตกรรม ทพญ.สุภัทรา  ฉั่วสุวรรณ 31103000456 31103000456 ท.8900 
7 พี.เอ็น.แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ นายนิคม  ยังกองแกว้ 31107000160 31107000160 ทน.12283/ทน.12290 
8 แพทย์ปุลวัชรคลินิก (เวชกรรมอายุรศาสตร์) นพ.ปุลวัชร  การัมย์ 31102000162 31102000162 39484 
9 แอลซีคลินิกเวชกรรม นพ.ชินดนัย  วิกรัยพัฒน์ 31101000460 31101000460 41671 

10 คลินิกหมอปฐวี (สูตินรีเวชวิทยา) นพ.ปฐวี  บุญไพศาลบันดาล 31102000863 31102000863 49411 
11 คลินิกเวชกรรมนายแพทย์เลิศรัตน์ นพ.เลิศรัตน์  สิงห์สังข์   ว.67766 
12 คลินิกหมออ๊อด หมอปุยฝ้าย นพ.ธีรวุฒิ  พิชญาสาธิต 

พญ.ช่อฉัตร  สวัสดิภาพ 
311010001364 311010001364 49461 / 44971 

13 สมพจน์คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ นางสมพจน์  ทองกระจาย 31105000128 31105000128 ผ.13895 
14 ประคองคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ นางประคอง  มีศิลป์ 31105000132 31105000132 พ.6366 
15 พงษ์ศรคีลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ นางพงษ์ศรี  พลวัน 31105001047 31105001047 4711043923 

   (ท่ีมา : ศูนย์คุม้ครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลประโคนชัย) 
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  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลประโคนชัย มีพยาบาลวิชาชีพ 2 คน มีเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 144 คน เป็นกลไกสำคัญใน
การประสานงานด้านการสาธารณสุขในชุมชน  และมีประชาชนมาใช้บริการสรุปได้ดังนี้ 

 

รายการ ปีงบประมาณ ๒๕63 ปีงบประมาณ ๒๕64 ปีงบประมาณ ๒๕65 
 จำนวน (ครั้ง) รวม จำนวน (ครั้ง) รวม จำนวน (ครั้ง) รวม 

อายุรกรรม 591 1,086 534 1,189 370 1,088 
เด็ก 131 85 105 
ศัลยกรรม (ทำแผล) 346 553 605 
วางแผนครอบครวั 18 17 8 

 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ ๒๕63 ปีงบประมาณ ๒๕64 ปีงบประมาณ ๒๕65 

จำนวน (ครั้ง) รวม จำนวน (ครั้ง) รวม จำนวน (ครั้ง) รวม 
การใช้ 
บรกิาร 

 รายเก่า 930 1,086 1,024 1,189 951 1,088 
 รายใหม่ 156 165 137 

ทีอ่ยู่   ในเขตเทศบาล 816 1,086 933 1,189 818 1,088 
 นอกเขตเทศบาล 270 256 270 

สิทธิ์การ 
รกัษา  

 บัตรทอง 681 1,086 704 1,189 729 1,088 
 ประกันสังคม 172 175 98 
 เบิกได ้ 233 310 261 

แยกตาม 
กลุ่มอายุ 

 ผู้ใหญ่ (มากกว่า   
 15 ปีขึ้นไป) 

955 1,086 1,089 1,189 983 1,088 

 เด็ก  
 (น้อยกว่า 15 ปี) 

131 100 105 

แยกตาม 
เพศ 

 ชาย 417 1,086 540 1,189 520 1,088 
 หญิง 668 649 568 

 
3) อาชญากรรมและยาเสพติด 
 จากสถิติของสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565   

มีคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดที่เกิดขึน้ในเขตตำบลประโคนชัย  จำนวน  354  คด ี 
4) การสังคมสงเคราะห์  

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สุงอายุ 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 โดยมอบหมายให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดงันี้ 

1. กลุม่ผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 100.- บาท/คน/เดือน 
2. กลุม่ผู้สูงอายุ 70 - 79 ปี  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 150.- บาท/คน/เดือน 
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3. กลุม่ผู้สูงอายุ 80 - 89 ปี  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 200.- บาท/คน/เดือน 
4. กลุม่ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 250.- บาท/คน/เดือน 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือพิเศษ

ผู้สูงอายุจากระบบ e-Social Welfare และดำเนินการดังนี้ 
1. เทศบาลตำบลประโคนชัยเบิกเงินสดให้ผู้สูงอายุ  รวมทั้งสิ้น  561,300.- บาท  แยกเป็น 
    -เดือนเมษายน   671  คน   93,900.- บาท  
    -เดือนพฤษภาคม   670  คน   93,750.- บาท  
    -เดือนมิถุนายน   672  คน   93,900.- บาท  
    -เดือนกรกฎาคม   671  คน   93,550.- บาท  
    -เดอืนสิงหาคม   671  คน   93,450.- บาท  
    -เดือนกันยายน 665  คน   92,750.- บาท  
2. กรมบัญชีกลางโอนเขา้บัญชีผู้สูงอายุ  รวมสิ้น  648,250.- บาท  แยกเป็น 
    -เดือนเมษายน   916  คน     
    -เดือนพฤษภาคม   836  คน   431,650.- บาท 
    -เดือนมิถุนายน   839  คน     
    -เดือนกรกฎาคม   845  คน   93,900.- บาท  
    -เดือนสิงหาคม   845  คน   108,150.- บาท  
    -เดือนกันยายน 850  คน   108,550.- บาท  

 

1.๕ ระบบบริการพื้นฐาน 
1) การคมนาคมขนส่ง  

  เทศบาลตำบลประโคนชัยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ตัดผ่านในแนวตะวันออก-
ตะวันตก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ (๒๔๔๕) , ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๕ , ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๒๐๘ ตัดผ่านเทศบาลในแนวเหนือ-ใต ้ทีใ่ช้เดินทางตดิต่อภายในอำเภอ จังหวัดใกล้เคยีง 
และกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก 
  ในส่วนของการจัดการขนส่งมวลชนทีอ่ำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

(1) การขนส่งมวลชนภายในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย มีรถจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการ
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอประโคนชัยและหน้าโรงพยาบาลประโคนชัย 

(2) การขนส่งมวลชนภายนอกเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย มีสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอ
ประโคนชัยให้บริการผู้โดยสารทีเ่ดินทางมาต่อรถไปยังกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ต้ังอยู่บริเวณถนนมหาราช   

นอกจากนี้ยังมรีถยนต์สองแถวขนาดเล็กจอดให้บริการบริเวณตลาดคิวรถเล็ก ใช้เดินทางไปยัง
หมู่บ้านใกล้เคยีงภายในอำเภอประโคนชัย  และมีรถยนต์รับจ้างจอดให้บริการบริเวณหน้าวัดกลางประโคนชัย 

2) การไฟฟ้า  
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประโคนชัย มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมอำเภอประโคนชัย และ
อำเภอพลับพลาชัย โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟในเขตอำเภอประโคนชัย จำนวน 37,206 ราย (ข้อมูล ณ 
มกราคม 2566) 
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  นอกจากนี้เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 541 จุด 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงกลางคืน 

3) การประปา 
  การประปาเป็นกิจการพาณิชย์ของเทศบาลตำบลประโคนชัย ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำสนามบิน
เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา โรงผลิตประปาอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลประโคนชัยประมาณ ๕ 
กิโลเมตร ขนาดเครื่องยนต์ใช้ระบบไฟฟ้า ๒ เครื่อง ใช้น้ำมันดีเซล ๑ เครื่อง ปริมาณการผลิต ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์
เมตร/วัน ปริมาณการจำหน่าย ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ที่อยู่อาศัยและ
สถานที่ราชการในเขตเทศบาล จำนวน ๓,297 ราย และนอกเขตเทศบาลในหมูท่ี่ 8 , 9 , 13 จำนวน ๑,426 
ราย  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2565) 

4) โทรศัพท ์
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 

๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอประโคนชัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านกรวด และอำเภอ
พลับพลาชัย โดยในพ้ืนที่อำเภอประโคนชัยให้บริการโทรศัพท์ จำนวน 417 เลขหมาย และอินเตอร์เน็ต 
จำนวน 130 เลขหมาย  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2565)   
 

1.๖ ระบบเศรษฐกิจ 
1) การเกษตร  

  เทศบาลตำบลประโคนชัยเป็นพ้ืนที่ชุมชน ไม่มีพ้ืนที่ทำสวนหรือทำไร่ มีพ้ืนที่บางส่วนของ
ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ ชุมชนศูนย์การค้า และชุมชนวัดโพธิ์ ประมาณ ๔๐ ไร่ ที่ทำการเกษตร(ทำนา) ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของเขตเทศบาล หากคิดเป็นพ้ืนที่การเกษตรในเขตตำบลประโคนชัย เนื้อที่ปลูกข้าว 19,164 ไร่ 
เกตรกร 1,362 ครัวเรือน จะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่เฉลี่ย 360 กก./ไร่  (ที่มา : เกษตรอำเภอประโคนชัย  
ข้อมูล ณ ปี ๒๕64) 

2) การบริการ  เทศบาลตำบลประโคนชัยมีสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะ ดังนี้  
ลำดับ ประเภทสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะ จำนวน (แห่ง) 

๑ โรงแรม/รีสอร์ท 3 
๒ บ้านเช่า/ห้องเช่า ๑55 
๓ ปัม๊นำ้มันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ ๑ 
๔ ร้านขายส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด ๑4 
๕ ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 62 
๖ สถานทีจ่ำหนา่ยอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข 10 
๗ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2 
๘ ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร ๑๐ 
๙ ร้านถ่ายรูป ๒ 

๑๐ รา้นตัดผมชาย 10 
๑๑ ร้านเสริมสวย 22 
๑๒ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอ่ืนๆ ๓3 

(ท่ีมา : กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย) 
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3) การทอ่งเทีย่ว   
เทศบาลตำบลประโคนชัยไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ แต่เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เป็นทางผ่านไป

ยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ พร้อมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศาสนา เช่น พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น สวนนก
อ่างเก็บน้ำสนามบิน  

4) อุตสาหกรรม  
 อุตสาหกรรมบริการ ส่วนใหญ่เป็นประเภทร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่อง 

จักรกลทางการเกษตร ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของเขตเทศบาล บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 และ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กทีใ่ช้วัตถุดบิทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าวขนาดเล็ก  

5) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   มีตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญของอำเภอ 
ประโคนชัย ซึ่งเป็นร้านค้าส่งและพืชผลทางการเกษตร และมีกลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพกุ้งจ่อมกระยาสารท 
เป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงทำรายได้ให้กับประชาชนในอำเภอประโคนชัย และได้ทำการจัดตั้งชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย  มีสมาชิก ๒5 คน 
 
1.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1) การนับถือศาสนา  
ประชาชนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน ๔ วัด 

คือ วัดกลาง วัดแจ้ง วัดจำปา วัดโพธิ์ และมีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ที่ประชาชนในเขต
เทศบาลเข้าไปทำศาสนกจิเป็นประจำ จำนวน ๔ วัด คือ วัดชัยมงคล วัดโคน วัดตาด่าน วัดป่าหนองม่วง   

ลำดับ 

ที่ 

วัด สถานที่ตั้ง ปีทีไ่ด้รับอนุญาต 
ให้สร้างวัด 

 ปีที่รับพระราชทาน 
วิสุงคามสีมา 

๑. วัดโคน หมู่ที ่๕ อบต.ประโคนชัย ๒๓๐๐ ๒๓๔๐ 
2. วัดโพธิ์ หมู่ที่ ๗  ชุมชนวัดโพธิ ์ ๒๓๓๐ ๒๓๔๐ 
๓. วัดจำปา หมู่ที่ ๒  ชุมชนวัดจำปา ๒๓๕๐ ๒๓๖๐ 
๔. วัดแจ้ง หมู่ที ่๑  ชุมชนสายัณห ์ ๒๓๙๐ ๒๓๙๘ 
๕. วัดกลาง หมู่ที ่๓  ชุมชนหลักเมือง ๒๔๑๐ ๒๔๒๐ 
6. วัดชัยมงคล หมู่ที ๖  อบต.ประโคนชัย ๒๔๒๐ ๒๔๕๐ 
๗. วัดหนองม่วง 

(วัดป่าประโคนชัย) 
หมู่ที่ ๑๐ อบต.ประโคนชัย ๒๕๓๑ ๒๕๓๗ 

๘. วัดตาด่าน หมู่ที่ ๙ อบต.ประโคนชัย ๒๕๔๓ 2560 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-15- 
 

2) ประเพณีและงานประจำปี  
  งานประเพณีท้องถิ่น  เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย 
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในช่วง
ต้นเดือนเมษายน และที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัยจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย  ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอประโคนชัยจัดในช่วงสิ้นปี  

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิน่  
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตกุ้งจ่อม ซึ่งเป็น

สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงและทำรายได้ 
ภาษาถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยส่วนใหญ่พูดภาษาเขมรได้ หากพูด

ภาษาไทยจะออกเสียง ร ได้ชัดเจน  แตป่ัจจุบันคนรุ่นใหม่มีเพียงส่วนน้อยที่สามารถฟังและพูดภาษาเขมรได้ 
4) OTOP สินค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลึก 

กุ้งจ่อม-กระยาสารท เป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย 
และนักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝาก ซ่ึงมีวางจำหน่ายหลายร้านตลอดสองข้างทางถนนอำนวยกิจและใน 
ตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

1.8 ทรพัยากรธรรมชาติ 
1) น้ำ   

เทศบาลตำบลประโคนชัยมีแหล่งน้ำทีป่ระชาชนใช้ประโยชน์ จำแนกได้ 2 ประเภท คือ 
๑. แหล่งน้ำธรรมชาติผิวดิน  มี 2 แหง่  ดังนี้ 

- หนองระแซซัน  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยและองค์การบริหารส่วน
ตำบลประโคนชัย มีพ้ืนที่ประมาณ 66-1-33 ไร่ ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ สูบน้ำมาใช้เพ่ืออุปโภค ทั้งนี้ ยัง
เป็นสถานทีพั่กผอ่นหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน 

- ห้วยละเวี้ย  เป็นห้วยที่มีระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ไหลผ่านทางตอนใต้ของเขต
เทศบาลตำบลประโคนชัย และตำบลต่างๆ ได้แก่ ตำบลจรเข้มาก ตำบลปังกู ตำบลโคกย่าง ตำบลโคกมะขาม 
ตำบลจันดุม แล้วไหลลงสู่แม่น้ำชี  

๒. แหล่งน้ำชลประทาน 
- อ่างเก็บน้ำสนามบิน  ต้ังอยู่หมู่ที ่3 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลประโคนชัย  

เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่รองรับน้ำจากห้วยกันแสง-ห้วยหนองแหน ตำบลตะโกตาพิ ไหลผ่านห้วยตะลุง ตำบล
โคกม้า มายังอ่างเก็บน้ำสนามบิน ตำบลประโคนชัย และไหลออกไปยังพ้ืนที่ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย 
สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 3,130,000 ลูกบาศก์เมตร มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ประชาชนใช้ใน
การเกษตรกรรม และการประปาเทศบาลตำบลประโคนชัยซึ่งเป็นกิจการพาณิชย์ ใช้เป็นน้ำดิบในการผลิต
น้ำประปาให้ บริการประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล 

2) ป่าไม้   
  เทศบาลตำบลประโคนชัยเป็นพื้นที่ชุมชน จึงใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย พาณชิยกรรม 
วัด สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงไม่มีป่าไม้ในพ้ืนที่ของเทศบาล
แต่อย่างใด ลักษณะของไมท้ี่ปลูกเป็นเพยีงพืชผลที่ปลูกไว้กินในครัวเรือน 
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1.9 อ่ืนๆ  
  1) โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงาน 

การบริหารงานของเทศบาลประกอบด้วยองค์กร  ดังนี้ 
  ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ประชาชนเลือกตั้งจำนวน  ๑๒  คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  ๔  ปี 

  ฝ่ายบริหาร หรือคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ คน มอีำนาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงาน
ของเทศบาลตามกฎหมาย โดยมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน คอยช่วยเหลือและสนับสนุนนายกเทศมนตรี
ในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที ่

ฝ่ายข้าราชการประจำ มีปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล จำนวน ๑ คน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและหนา้ที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ตำบลประโคนชัย  ประกอบไปด้วย ๑ สำนัก ๗ กอง  มีอัตรากำลังเจ้าหน้าทีด่ังนี้ 

 
ส่วนงาน 

บริหารท้องถิน่ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ผอ. 
/ครู 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงาน 
จา้งตาม 
ภารกิจ 

พนักงาน 
จ้าง
ทั่วไป 

พนักงาน 
จ้างเหมา 
บรกิาร 

 
รวม สงู กลาง ตน้ สูง กลาง ตน้ ชำนาญ 

การ 
พิเศษ 

ชำนาญ 
การ 

ปฏิบัต ิ
การ 

อาวุโส ชำนาญ 
งาน 

ปฏิบัต ิ
งาน 

สำนกัปลัดเทศบาล - 2 - - 1 2 - 4 1 - 2 - - 2 3 15 1 33 
กองคลัง - - - - - 2 - 2 - - 1 - - 1 - 2 1 9 
กองช่าง - - - - - 1 - - - 1 1 1 - - 1 6 1 12 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - - - - 1 - 1 2 - - - - - 1 3 25 3 36 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - - - - - 2 - 3 - - - - - - 1 1 - 7 
กองการศึกษา - - - - - 1 - 2 - - 1 - 5 - 1 4 11 25 
กองการประปา - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 2 7 1 13 
กองสวัสดิการสังคม - - - - 1 1 - 2 - - - - - - - - 1 5 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 

รวม - 2 - - 3 10 1 15 2 1 6 1 5 5 11 60 19 141 
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คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2564 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และตามประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วน
ราชการภายในของเทศบาลตำบลประโคนชัย ดังนี้ 
  ๑. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

๑.๑  ฝ่ายอำนวยการ 
๑.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป   
๑.๑.๒ งานกิจการสภา    
๑.๑.๓ งานการเจ้าหน้าที ่
1.1.4 งานนิติการ 

  ๑.๒  ฝ่ายปกครอง 
   ๑.๒.๑ งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.๒.๓ งานนโยบายและแผนงานเทศกิจ 

  ๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การ
เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำ 
เดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
   ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
    ๒.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    ๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี 
    ๒.๑.๓ งานพสัดุและทรัพย์สิน 
    ๒.๑.๔ งานพัฒนารายได ้
    ๒.๑.๕ งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  ๓.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 

 ๓.๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา 
 ๓.๑.๓ งานสถาปัตยกรรม 
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๓.๑.4 งานสวนสาธารณะ 
๓.๑.5 งานสาธารณูปโภค 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข 
งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 
   ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
    ๔.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    ๔.๑.๒ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    ๔.๑.3 งานส่งเสริมสุขภาพ 
    ๔.๑.4 งานป้องกันและควบคุมโรค 
    4.1.5 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
    4.1.6 งานรักษาความสะอาด 
  5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งาน
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
เทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำและฉบับเพ่ิมเติม(ถ้ามี) งานตรวจติดตามและ
ประเมินผลงานและโครงการ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูลสถิติ 
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอืน่ๆ ที่เก่ียวของและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   5.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5.๑.1 งานประชาสัมพันธ์ 
5.๑.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5.๑.3 งานจัดทำงบประมาณ 

  6. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา งานพัฒนาการ 
ศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา งานโรงเรียน  งานห้องสมุด งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ไดร้ับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   6.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
    6.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    6.1.2 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    6.1.3 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    6.๑.4 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    6.๑.5 งานห้องสมุด 
    6.๑.6 งานกิจการโรงเรยีน 
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  7. กองการประปา มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมการผลิตน้ำประปา งานวิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา งานจำหน่ายน้ำประปา งานติดตั้งระบบสูบน้ำแรงดันสูง
และสูบน้ำแรงดันต่ำ งานติดตั้งท่อน้ำประปาและซ่อมบำรุงท่อน้ำประปา งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา งาน
ควบคุมตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีเงินสดประจำวันและบัญชีแยก
ประเภทของกิจการประปา งานจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำเดือนและประจำปีของกิจการประปา 
งานจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา งานควบคุมติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค้างชำระ งานออก
ใบเสร็จค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกบักิจการประปา  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   7.๑ ฝ่ายงานผลิต 
    7.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    7.๑.๒ งานการเงินและบญัชี 
    7.๑.๓ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
    7.๑.๔ งานบริการและซอ่มบำรุง 
  8. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนา
สังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งาน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง ผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกทำร้าย
ร่างกาย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ 
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   8.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
    8.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    8.๑.๒ งานพัฒนาชุมชน 
    8.๑.๓ งานสังคมสงเคราะห์ 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงินการบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบรกิารข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแก่หน่วยรบัการตรวจและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

9.๑ งานตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

วิสัยทัศน์ประเทศ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว     
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
ยุทธศาสตร์หลัก 
1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
 

พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
13 หมุดหมาย (milestone)  ได้แก่ 
1. ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
5. ไทยเป็นประตูการคา้การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกส์ที่สำคัญ
ของภูมิภาค 
6. ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน 
7. ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ 
8. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอเหมาะสม 
10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
13. ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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ร่างกรอบแผนพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

ทิศทางการพัฒนาภาค “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง” 
ตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นประตูเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มขดีความ 
สามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใหค้วาม 
สำคัญกับการพัฒนา 3G ได้แก่ Green  Growth  Gate 
เป้าหมายรวม  :  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น  และสมัประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคในการ
กระจายรายได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาภาคเกษตรไปสูเ่กษตรสมัยใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 
2.บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา 
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสูม่าตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
4.พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ให้เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของภาค 
5.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
6.ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับ
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

 

   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

เป้าหมายการพัฒนา  : ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ไหม  
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และสังคมเป็นสุข 
ประเด็นการพัฒนา 
1. การพฒันาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภณัฑ์
ไหม 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

   

 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

เป้าหมายการพัฒนา  :  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 
มาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬา 
มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิตสินค้าด้านการ 
เกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ” 
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบรุีรัมย์มีคณุภาพชีวิตที่ดี มั่นคง 
ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรมัย์สงบสุข” 

 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดบุรีรัมย์ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิสัยทัศน์  :  บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ำค่า พัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. เมืองน่าอยู่และคณุภาพชีวิตทีด่ี 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกฬีา 
3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 

   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-22- 
 

   

 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

วิสัยทัศน์  :  "พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให้ก้าวล้ำ  ส่งเสรมิ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ลือเลื่อง  บ้านเมืองน่าอยู่  ผู้คน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล" 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
6. การพัฒนาด้านสังคม  
7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 

   

 
➢ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
ยุทธศาสตร์หลัก 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก 

๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุข
ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง 

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมและ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน 

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 

๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความเจริญก้าวหน้า 
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน 

๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญ
ต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑) การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณ

และมูลค่า  และความหลากหลายของสินค้าเกษตร 
 ๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
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 ๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง
ที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

 ๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 ๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ 
ประเด็น ได้แก่ 

 ๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
 ๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่ง 

เน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
 ๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 ๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และ

สังคม 
 ๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
 ๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น 

ได้แก่ 
 ๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 ๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 ๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 ๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบ 

ด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
 1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 ๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 ๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 ๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 ๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบ 

ด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
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 ๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

 ๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อม 
โยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่

 ๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 ๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 ๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความ 

สามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 ๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
 ๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” โดยกำหนดหมุดหมายการ
พัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย (milestone) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือ
มุง่หวังจะ “มี”  แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ  ดังนี้ 
  ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  

หมุดหมายที่ ๑  ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 1 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง ๕ เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
เป้าหมายที ่๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน ๓ ด้าน  ได้แก่ 

2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ ๒  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 2 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 4 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
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เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน 1 ด้าน  ได้แก่ 

2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หมุดหมายที่ ๓  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 

  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 3 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 3 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 

  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน ๓ ด้าน  ได้แก่ 
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ ๔  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 4 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 4 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม ่
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน 2 ด้าน  ได้แก่ 

2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
หมุดหมายที่ ๕  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ

ภูมิภาค 
  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 5 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 4 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม ่
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 

  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน ๓ ด้าน  ได้แก่ 
1) ด้านความม่ันคง 
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม

ดิจิทัลของอาเซียน 
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  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 6 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 3 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม ่
เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน ๓ ด้าน  ได้แก่ 

1) ด้านความม่ันคง 
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมุดหมายที่ ๗  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ

สามารถแข่งขันได ้
  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 7 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 3 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน ๓ ด้าน  ได้แก่ 
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
หมุดหมายที่ ๘  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 8 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง ๕ เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม ่
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน ๓ ด้าน  ได้แก่ 

2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ

เหมาะสม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-27- 
 

  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 9 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 2 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม ่
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน 2 ด้าน  ได้แก่ 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 

๓. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ ๑๐  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 10 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 4 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน ๓ ด้าน  ได้แก่ 

1) ด้านความม่ันคง 
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ ๑๑  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 11 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 2 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน ๓ ด้าน  ได้แก่ 

1) ด้านความมั่นคง 
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายที่ ๑๒  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา

แห่งอนาคต 
  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 12 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 2 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม ่
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เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน ๓ ด้าน  ได้แก่ 

2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
หมุดหมายที่ ๑๓  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

  ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์
ชาติ  หมุดหมายที่ 13 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 2 เป้าหมาย  ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มีความสอดคล้อง จำนวน 4 ด้าน  ได้แก่ 

1) ด้านความม่ันคง 
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
➢ แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) 
          “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง  

อย่างยั่งยืน”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ด้านเศรษฐกิจ  "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬา

มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและ
การบริการ”  

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิตสินค้าด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ 
3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยอย่าง

ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด 
4) ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมทั้ง 365 วัน และการบริหารจัด 

การด้านการทอ่งเที่ยวแบบประชารัฐ เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน 
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6) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 365 วัน 
7) พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
8) ส่งเสริมให้เป็นเมือง Smart City และ MICE City 
9) ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
10) เร่งรัดการจัดหาน้ำและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำเพ่ือรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 
11) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

บุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 
12) ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบครบวงจรเพื่อให้ได้การรับรอง 

คุณภาพและมาตรฐาน 
13) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
14) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
15) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

และเกษตรอินทรีย์ 
16) ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย 
17) ส่งเสริมการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยง

กับแผนชุมชน 
18) การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง 
ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 

วัตถุประสงค ์
๑) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นอย่างสมดุลทั้ง

ทางร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม 
๒) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคและภัย

สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กเยาวชน และประชาชนทุกระดับ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
5) เสริมสร้างศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพ้ืนฐานในการดำรงอยู่ในชุมชนและ

สังคมของเด็กเยาวชน และประชาชนในทกุระดับ  
6) ส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาทักษะด้านแรงงาน ให้สามารถเข้าถึงหลักประกัน

สังคมและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 
7) พัฒนาศักยภาพกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"  

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมนำสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
2) เพ่ือจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและของเสียอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำ และ

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
4) เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงสภาพ ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่า 

เฝ้าระวังป้องกันการเกิดไฟป่า ลดพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม แก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับภัยพิบัติจากช้างป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ในการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและยั่งยืน 

2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และของเสียอย่าง
ครบวงจรและมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร 

3) ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน ในการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพ่ือการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ 

5) ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข” 
วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุขและพ้ืนที่มีความมั่นคง 
2) เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓) เพ่ือรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้านที่มี

ภัยคุกคามตามประกาศจังหวัด และสามารถทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถขยายผลการสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง 

2) พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/
ชุมชน และการเพ่ิมจำนวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 

3) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้
ความเข้าใจในการดำเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วม
กำหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
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   4) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยให้ความสำคัญกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างประสานสอดคล้องกัน 

5) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ 
และจังหวัด ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคง และให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ 
   6) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหาด้านความมั่นคง 
   7) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

8) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่
จะเข้าสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดน 

จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) 4 ด้าน คือ  
         1) พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน   
 3) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหม  

4) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
 

➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ำค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พ้ืนฐานคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ (Mission) 
        ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม 
มีความสุข และมีสุขภาวะที่ดี 

๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
3) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
4) การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร

ปลอดภัย 
5) การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
6) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

ความยั่งยืน 
7) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
8) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
9) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
10) การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues ) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   เป้าประสงค์ (Goals)    

๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
2) ประชาชนมีความม่ันคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถิชีวิต 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
7) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

   กลยุทธ์ (Strategy) 
   ๑) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
   2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3) สร้างค่านิยม จิตสำนึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

4) ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
   5) ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   6) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี
พลานามัยที่สมบูรณอ์ย่างยั่งยืน 
   7) ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

8) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
   9) ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน 
   10) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   11) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 
   12) เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   13) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน ปราบปราม ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
   14) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   15) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
   16) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   17) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   18) เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน   
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
   เป้าประสงค์ (Goals)    
   1) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

2) ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
   3) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
   4) เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
   5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   6) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 
   กลยุทธ์ (Strategy) 
   1) ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
   3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
   4) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

5) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
   6) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   7) ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   8) ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ 
เพ่ือการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
   9) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
   10) ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
   11) ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   เป้าประสงค์ (Goals)    
   1) สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
   2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
   3) ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
   4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
   กลยุทธ์ (Strategy) 
   ๑) พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
   2) ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 
การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 

3) เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม 
และแปรรูปอาหาร 
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   5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7) ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 

   8) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 
   9) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 

10) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบ
ครบวงจร 

11) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
   12) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตรอย่าง
เป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้านการตลาดชุมชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
   เป้าประสงค์ (Goals)    
   ๑) บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
   ๒) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
   ๓) องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ (Strategy) 
   ๑) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒) สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อสังคม 
   ๓) ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
   ๔) ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   5) ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
 
2.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

หลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) 
ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2558 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาขึ้นใหม่ โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals - SDGs) จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี  โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย คือ 

เป้าหมายที่ 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับ   

ทุกคนในทุกช่วงวัย 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ    

เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเพ่ิมบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน  
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และ

มีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 

เชื่อถือได้ และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การ

จ้างงานเต็มทีแ่ละมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย 

ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล

อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ 

ป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้า 
ถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑) วิสัยทัศน์ 

"พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให้ก้าวล้ำ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ลือเลื่อง บ้านเมือง 
น่าอยู่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล" 
 ๒) ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
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 ๓) เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมจริยธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คงอยู่สืบไป 

    2. ประชาชนเกิดความม่ันคงในการดำรงชีวิตมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี 
     3. มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีสภาพ 
แวดล้อมที่สะอาดสวยงาม  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยและมีระเบียบวินัย 

    4. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

 ๔) ตัวช้ีวัด 
  1. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา การดำเนินงานของโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ 
  2. จำนวนโครงการที่สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   3. ร้อยละของสุขภาพและการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
   4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
       6. ร้อยละของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
   7. ร้อยละของจำนวนโครงการจัดแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
  8. ร้อยละของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    9. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. ระดับความสำเร็จของการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้ 
บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
   12. ระดับความสำเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. ระดับความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของ
เทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ๕) ค่าเป้าหมาย 
  1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษา การดำเนินงานของโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาล 
  2. เพ่ือให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. เพ่ือให้มสีุขภาพและการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
   4. เพ่ือสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. เพ่ือให้มีก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเท้า ทางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน 
       6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   7. เพ่ือให้มีการจัดแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-37- 
 

  8. เพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    9. เพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน 
  11. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง   
   12. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  13. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
ของเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ๖) กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การดำเนินงานของโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาล 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3 ส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
   4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเท้า ทางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน 
       6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
   7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
  8. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    9. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  11. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
   12. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
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๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เชิงรุก              เชิงพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
- สร้างอาชีพ สร้างรายได้ บนพื้นฐาน          ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  - ก้าวสู่การเรียนรู้ที่ม ี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              คุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   - คงความ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง                  เป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิต ประเพณีอันดีงาม 
การบริหาร - ยึดหลักธรรมาภิบาล               ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
ปรับปรุงโครงสร้างของเทศบาล                 พ้ืนฐาน  - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 
                รองรับการขยายตัวของการลงทุนภาย 
                ในท้องถิ่น เช่น โครงข่ายคมนาคม 
                การพัฒนาระบบจราจรและขนส่ง  
                ไฟฟ้า ประปา 
สร้างแนวร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา               ตั้งรับ 
ด้านสังคม - ประชาชนมีความรู้                ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน 
สูงขึ้น จึงต้องการมีส่วนร่วมในการ             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาชุมชน                     -สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป เกิด 
- การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน               สาธารณภัยรุนแรงและบ่อยครั้ง เช่น 
ท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน            น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว 

      -ปัญหามลภาวะรุนแรงเพิ่มขึ้น ปัญหาขยะ น้ำเสีย 
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

-เพ่ิมมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับ การป้องกันโรค     
   ระบาด 

         -ดูแลสุขภาพคนในท้องถิ่นให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 

 
 
 
 

เทศบาลตำบลประโคนชัย 
"พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให้ก้าวล้ำ  

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ลือเลื่อง  
บ้านเมือง น่าอยู่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล" 
 

5. การพัฒนา
ด้านเศษฐกิจ 

2. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

7. การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

6. การพัฒนา
ด้านสังคม 

1. การพัฒนาด้าน 
การศึกษา กีฬา  

ศาสนา ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
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 ๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ด้านการ 
สร้างโอกาสและความ 
เสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

13 หมุดหมาย (milestone) 
1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เนน้คุณภาพและความยั่งยืน 
3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ
ภูมิภาค 
6. ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน 
7. ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ 
8. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 

 
9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม 
10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 
13. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มปีระสิทธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 

ร่างกรอบแผนพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 พัฒนาภาคเกษตรไปสู่  
 เกษตรสมัยใหม่ เพือ่ 
 ต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจ 
 ชีวภาพ 

 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมือง 
 ชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาค 
 ตะวันออกเฉยีงเหนือ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 
 หลักของภาค 

 บริหารจัดการน้ำ 
 ให้เพียงพอเพื่อ 
 รองรับการพัฒนา 
 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น 
 ไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อ 
 สร้างเศรษฐกิจในชุมชน 

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 สำคัญ และแหล่ง 
 ท่องเที่ยวชุมชน 

 ยกระดับคุณภาพชวีิตให้ได้มาตรฐานและ 
 แก้ปัญหาความยากจนใหก้ับผู้มีรายได้น้อย 
 เพื่อลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม 

ร่างกรอบแผนพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 พัฒนาภาคเกษตรไปสู่  
 เกษตรสมัยใหม่ เพือ่ 
 ต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจ 
 ชีวภาพ 

 บริหารจัดการน้ำ 
 ให้เพียงพอเพื่อ 
 รองรับการพัฒนา 
 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น 
 ไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อ 
 สร้างเศรษฐกิจในชุมชน 

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 สำคัญ และแหล่ง 
 ท่องเที่ยวชุมชน 

 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมือง 
 ชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาค 
 ตะวันออกเฉยีงเหนือ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 
 หลักของภาค 

 ยกระดับคุณภาพชวีิตให้ได้มาตรฐาน 
 และแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้ม ี
 รายได้น้อย เพื่อลดความเหลือ่มล้ำทาง 
 สังคม 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

การพัฒนาขีดความสามารถ 
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม 

ยกระดับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนา 
จังหวัดบรุีรัมย ์

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านรักษาความมั่นคง
และความสงบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท. ในเขต 

จังหวัดบรุีรัมย ์
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ ทต.ประโคนชัย 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เมืองน่าอยู่และ 
คุณภาพชีวิตที่ด ี

การพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

การพัฒนาขีด 
สมรรถนะองค์กร 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน 
การเมืองการบริหาร 

การพัฒนา 
ด้านสังคม 
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2.4 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑) การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของเทศบาลตำบลประโคนชัยสรุปไดด้ังนี้ 
จุดแข็ง (S-Strength) จุดอ่อน (W-Weakness) 

๑. ผู้บริหารเทศบาลมีนโยบายการทำงานที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนา
ท้องถิน่ 
๒. เทศบาลตำบลประโคนชัย มีพ้ืนที่ ๔.๒๕ ตาราง
กิโลเมตร ทำให้สามารถบริการสาธารณะและพัฒนา
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
3. มีโครงสร้างเทศบาลที่เหมาะสมกับภารกิจการให ้
บริการสาธารณะ 
4. มีคณะกรรมการชุมชน , อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ที่เข้มแข็ง 
5. มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน 
6. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ทำให้รู้สภาพปัญหา
ของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
7. มีกิจการประปาเทศบาลให้บริการประชาชนในเขต
เทศบาลและพ้ืนที่ข้างเคียงได้ทั่วถึง 
8. เทศบาลเป็นชุมชนดั้งเดิม คนในชุมชนมีความ 
สัมพันธ์แบบเครือญาติ มีอัตลักษณ์ในงานประเพณีสืบ
ต่อกันมา เช่น ประเพณีงานศพที่ไม่ต้องมีบัตรเชิญ
ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมา 
กว่า ๗๕ ปี  ประเพณีพลอง  
9. มีระบบการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ด้วย
การจัดตั้งกลุ่มจัดการขยะชุมชน 
 

1. เทศบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
2. บุคลากรยังได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความ 
สามารถไม่ทั่วถึง เนื่องจากหลักสูตรที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นจัดให้ยังไม่ครอบคลุมทุกตำแหน่ง 
3. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
ท้องถิ่นบางส่วนชำรุด ไม่ทันสมัย 
4. ปัญหาการให้บริการสาธารณะแก่ประชากรแฝง
จากนอกเขตเทศบาล 
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โอกาส (O-Opportunity) อุปสรรค (T-Threat) 

1. เทศบาลได้รับการถ่ายโอนภารกิจทำให้การบริหาร
จัดการ การพัฒนาในด้านต่างๆ ดำเนินไปด้วยความ
รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น  
และมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 
2. มีการขยายเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยังอำเภอ
ต่างๆ จาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจร 
ทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้น 
3. มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอมของจังหวัด
บุรีรัมย์อยู่ใกล้ คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  
ปราสาทหินเมืองต่ำ  
4. มีหน่วยงานและองค์กรที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลและข้างเคียง ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก  
5. การขยายตัวของเมืองโดยรอบเทศบาล ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในเขตเทศบาล 
6. กุ้งจ่อม-กระยาสารท เป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อ 
เสียงทำรายได้ให้กับประชาชนในตำบลประโคนชัย 
 

1. เทศบาลไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในพ้ืนที่ การ
ผลิตน้ำประปาอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน หากยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองในอนาคต 
2. ถนนอำนวยกิจเป็น 2 ช่องทางจราจร มีสภาพแคบ
ทำให้การจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล และเป็น
ข้อจำกัดต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
3. ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราและน้ำยาง 
พาราหยดลงถนน ทีส่่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัย
อยู่ใกล้โรงงานและประชาชนในเขตเทศบาล ยังไม่ได้
รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. การวางท่อระบายน้ำยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิด
การระบายน้ำไม่ทัน น้ำท่วมขังรอการระบายช่วงฝน
ตกหนักในบางพ้ืนที่ 
5. การขยายตัวของเมืองส่งผลให้ขยะมีปริมาณมาก
เกิดปัญหาการนำขยะมาทิ้งในเขตเทศบาล ประกอบ
กับไม่มีสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน ต้องใช้พ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ทำให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการขยะได้อย่างเต็มที่ 
6. นโยบายของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงไม่ต่อเนื่อง 
7. ขั้นตอนในการดำเนินงานตามระเบียบทางราชการ
มีความซับซ้อน ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาหรือจัดการเรื่องต่างๆ ได้ทันท่วงที 

 
 ๒) การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เทศบาลตำบลประโคนชัยจะมีภารกิจเพ่ิมขึ้นในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจ
หน้าที่ เมื่อยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยเพื่อยกฐานะเป็น “เทศบาลเมืองประโคนชัย” 

2.2 จำนวนประชากรแฝงมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดระเบียบและการขอ
ความร่วมมือเป็นไปค่อนข้างยาก 

2.3 แนวโน้มการกระจายภารกิจและหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐ ทำให้เทศบาลต้องรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าที่
เพ่ิมข้ึน  ส่งผลกระทบต่อจำนวนบุคลากรและงบประมาณรองรับ 

2.4 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระบบราชการต้องปรับสู่ “ระบบราชการ 4.0” เทศบาลจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 
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2.5 สังคมไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนโครงสร้างประชากร
วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอีกไม่กี่ปีสังคมไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ หน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องตระหนักโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ได้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชากรในสังคมได้มากที่สุด 

2.6 ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน  เทศบาลต้องเตรียมรับมือกับสถานการณท์ี่จะตามมา 
  2.7 ถนนในเขตเทศบาลควรมีการขยายถนนบางสายเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 
และขยายท่อระบายน้ำเพ่ือให้น้ำไหลสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง  
  2.8 ปัญหาประชากรแฝงที่มารับการศึกษาในโรงเรียนและเข้ามาทำกินในเขตเทศบาล ซึ่ง
บุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาใช้บริการสาธารณะของคนในชุมชน ควรขอความร่วมมือไปยังประชากรแฝงให้ย้ายชื่อเข้า
อยู่ในทะเบียนบ้านตามความเป็นจริง เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาและการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ เพียงพอ
สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่แท้จริง 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่และยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา 
เศรษฐกจิและ 
สังคมแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ของ อปท.ใน 
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านการสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น 
 จุดหมายการท่องเที่ยวท่ี 
 เน้นคณุภาพและความ 
 ยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการ  
 เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี 
 ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนฯ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านเศรษฐกจิ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2     
 การพัฒนาการ   
 ท่องเที่ยวและ 
 กีฬา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านการศึกษา  
 กีฬา ศาสนา  
 ประเพณี และภูม ิ
 ปัญญาท้องถิน่ 

 1.1 สบืสานประเพณ ี
 และภูมปิัญญาท้องถิน่  
 เพือ่การท่องเทีย่วเชิง 
 วัฒนธรรม 

 1. การศาสนา   
 วัฒนธรรมและ  
 นันทนาการ 
 2. บริหารงาน 
 ทั่วไป 

 กองการศึกษา 
 
 

 กองยุทธศาสตร์ฯ 
 กองการศึกษา  

2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น 
 จุดหมายการท่องเที่ยวท่ี 
 เน้นคุณภาพและความ 
 ยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลัก  
 ประกันการมสีุขภาวะที่ดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดสีำหรับ
ทุกคนในทุกช่วงวยั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านเศรษฐกจิ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 การพฒันาการ 
 ท่องเที่ยวและ 
 กีฬา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านการศึกษา  
 กีฬา ศาสนา  
 ประเพณี และภูม ิ
 ปัญญาท้องถิน่ 

 1.2 ส่งเสรมิความเป็น 
 เลิศด้านการกีฬาสู ่
 การพัฒนาเป็นนักกีฬา 
 อาชีพ 
 

 1. การศาสนา   
 วัฒนธรรมและ  
 นันทนาการ 
 2. สร้างความ 
 เข้มแขง็ของ 
 ชุมชน 

 กองการศึกษา 
 
 
 กองสวสัดิการฯ 

 1.3 ส่งเสรมิการก่อ 
 สร้างและปรับปรุง 
 สนามกีฬา สถานที ่
 นันทนาการ 

 1. การศาสนา   
 วัฒนธรรมและ  
 นันทนาการ 
 

 กองการศึกษา 

3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 หมุดหมายที่ 12 ไทยม ี
 กำลังคนสมรรถนะสูง  
 มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 ตอบโจทย์การพัฒนา 
 แห่งอนาคต 

 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก  
 ประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ี 
 มีคุณภาพอยา่งครอบคลมุและ 
 เท่าเทียมและสนับสนุนโอกาส 
 ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านสังคมและ 
 คุณภาพชีวติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 เมอืงน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านการศึกษา  
 กีฬา ศาสนา  
 ประเพณี และภูม ิ
 ปัญญาท้องถิน่ 

 1.4 เสรมิสร้างการ 
 เรียนรู้และพัฒนาการ 
 ศึกษาตามมาตรฐาน 
 การศึกษา 

 1. การศึกษา  กองการศึกษา 
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       1.5 เสรมิสร้างศีลธรรม 
 ของเด็ก เยาวชน และ 
 ประชาชน 

 1. การศาสนา   
 วัฒนธรรม และ  
 นันทนาการ 

 กองการศึกษา 

4  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านความมั่นคง 

 หมุดหมายที ่8 ไทยม ี
 พืน้ท่ีและเมืองอจัฉริยะที ่
 น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต 
 ได้อย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 16 สง่เสรมิสังคม 
 ที่สงบสุขและครอบคลมุเพื่อ 
 การพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคน 
 เข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง 
 สถาบนัท่ีมีประสิทธิผลฯ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ด้านรักษาความ 
 มั่นคงและความ 
 สงบ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1  
 เมืองน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านการศึกษา  
 กีฬา ศาสนา  
 ประเพณีและภูม ิ
 ปัญญาท้องถิน่ 

 1.6 เสรมิสร้าง 
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ของประชาชน 

 1. การศึกษา  กองการศึกษา 

5  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านการสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

 หมุดหมายที ่8 ไทยม ี
 พืน้ท่ีและเมืองอัจฉริยะที ่
 น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต 
 ได้อย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้าง 
 พื้นฐานท่ีมีความยืดหยุ่นต่อ 
 การเปลีย่นแปลง ส่งเสริมการ 
 พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบ  
 คลุมและยั่งยืนฯ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านเศรษฐกจิ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1  
 เมืองน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านโครงสร้าง 
 พื้นฐาน 
 

 2.1 พัฒนา 
 ประสิทธิภาพระบบ 
 จราจร 

 1. การรักษา  
ความสงบภายใน 

 กองช่าง 

 2.2 ขยายเขตและ 
 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 ให้ท่ัวถึง 

 1. เคหะและ 
 ชุมชน 

 กองช่าง 
 กองสาธารณสุขฯ 
  

 2.3 ก่อสร้างปรับปรุง 
 ถนน สะพาน ทางเท้า 
 ระบบระบายน้ำใหไ้ด ้
 มาตรฐานและทั่วถึง 

 1. อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 
 2. การพาณิชย ์

 กองช่าง 
 
 กองการประปา 
 กองสาธารณสุขฯ 

6  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ด้านการสร้างการ 
 เติบโตบนคณุภาพ 
 ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
 สิ่งแวดล้อม 

 หมุดหมายที ่11 ไทย 
 สามารถลดความเสี่ยง 
 และผลกระทบจากภัย 
 ธรรมชาติและการเปลีย่น 
 แปลงสภาพภมูิอากาศ 

 เป้าหมายที่ 15 ปกป้องฟื้นฟู 
 และสนับสนุนการใช้ระบบ 
 นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ 
 ป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลาย 
 สภาพเป็นทะเลทรายฯ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ด้านทรัพยากร 
 ธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 เมืองน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ด้านทรัพยากร 
 ธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 

 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 และเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว 
 ในชุมชน 

 1. เคหะและ 
 ชุมชน 

 สำนักปลัดฯ 
 กองช่าง 
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       3.2 สร้างจิตสำนึกและ 
ตระหนักในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 1. เคหะและ 
 ชุมชน 

 กองสาธารณสุขฯ 

 3.3 ส่งเสรมิการจัด 
 การขยะและการลด 
 มลพิษอย่างเป็นระบบ 

 1. เคหะและ 
 ชุมชน 

 กองสาธารณสุขฯ 

7  ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็น 
 ศูนย์กลางทางการแพทย ์
 และสุขภาพมูลค่าสูง 

 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลัก  
 ประกันการมสีุขภาวะที่ดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดสีำหรับ
ทุกคนในทุกช่วงวยั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านสังคมและ 
 คุณภาพชีวติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 เมืองน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ด้านสาธารณสุข 

 4.1 ส่งเสรมิให้  
 ประชาชนมีสุขภาวะที ่
 ดี และมีพลานามัยที ่
 สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

 1. สาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนา 
 ผู้ประกอบการให้ได ้
 มาตรฐาน 

 1. สาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ 

 4.3 พัฒนากิจการโรง 
 ฆ่าสัตว์ใหไ้ด้มาตรฐาน 

 1.การพาณิชย ์ กองสาธารณสุขฯ 

8  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านการสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

 หมุดหมายที่ 7 ไทยม ี
 วิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง ม ี
 ศักยภาพสูงและสามารถ 
 แข่งขันได้ 

 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการ  
 เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี 
 ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน 
 การจ้างงานเต็มที่และมผีลติ 
 ภาพ และการมีงานท่ีมีคณุค่า 
 สำหรับทุกคน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านสังคมและ 
 คุณภาพชีวติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 เมืองน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที ่5  
 ด้านเศรษฐกิจ 

 5.1 ส่งเสรมิการยก 
ระดับรายได้และพฒันา 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 (OTOP) 

 1. สร้างความ 
 เข้มแข็งของ 
 ชุมชน 
 2.การพาณิชย ์

 กองสวัสดิการฯ 
  
 
 สำนักปลัดฯ 
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9  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านการสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 
 ประเทศช้ันนำด้านสินค้า 
เกษตรและเกษตรแปรรูป 
 มูลค่าสูง 

 เป้าหมายที่ 2 ยตุิความหิวโหย 
 บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 
 ยกระดับโภชนาการ และ 
 ส่งเสรมิเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านเศรษฐกจิ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 การพัฒนา 
 เกษตรกรรมและ 
 อุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 ด้านเศรษฐกิจ 

 5.2 ส่งเสรมิการทำ 
 เกษตรตามแนวทาง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

 1. การเกษตร  กองสวัสดิการฯ 
 

10  ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 
 ทางสังคม 

 หมุดหมายที่ 9 ไทยม ี
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
 และมีความคุ้มครองทาง 
สังคมที่เพียงพอเหมาะสม 

 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลัก  
 ประกันการมสีุขภาวะที่ดแีละ
สง่เสริมความเป็นอยู่ที่ดสีำหรับ
ทุกคนในทุกช่วงวยั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านสังคมและ 
 คุณภาพชีวติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 เมืองน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
 ด้านสังคม 

 6.1 เสรมิสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชนและ 
 สถาบันครอบครัว 

 1. สร้างความ 
 เข้มแข็งของ 
 ชุมชน 

 กองสวัสดิการฯ 
 กองการศึกษา 

 6.2 ส่งเสรมิการ  
 พัฒนาคุณภาพชีวิตให ้
 มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 1. สร้างความ 
 เข้มแข็งของ 
 ชุมชน 

 กองสวัสดิการฯ 
 

 6.3 เสรมิสร้าง 
 สวัสดิการสังคมและ  
 การสงเคราะหผ์ู้ด้อย 
 โอกาส 

 1. สังคม 
 สงเคราะห ์

 กองสวัสดิการฯ 
 

11  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านความมั่นคง 

 หมุดหมายที ่8 ไทยม ี
 พืน้ท่ีและเมืองอัจฉริยะที ่
 น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต 
 ได้อย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลัก  
 ประกันการมสีุขภาวะที่ดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดสีำหรับ
ทุกคนในทุกช่วงวยั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ด้านรักษาความ 
 มั่นคงและความ 
 สงบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 เมืองน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
 ด้านสังคม 

 6.4 ส่งเสรมิการ 
 ป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหายาเสพติด 

1. สาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ 

12  ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 หมุดหมายที่ 9 ไทยม ี
 ความยากจนข้ามรุ่นลด 
 ลง และมีความคุ้มครอง 
 ทางสังคมทีเ่พียงพอ 
 เหมาะสม 

 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลัก  
 ประกันการมสีุขภาวะที่ดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดสีำหรับ
ทุกคนในทุกช่วงวยั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ด้านสังคมและ 
 คุณภาพชีวติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 เมืองน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 ด้านการเมืองการ 
 บริหาร 

7.1 ส่งเสริมการพฒันา 
คุณภาพชีวิตประชาชน 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 1. บริหารงาน 
 ทั่วไป 

 สำนักปลัดฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ของ อปท.ใน 
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

13  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ด้านความมั่นคง 

 หมุดหมายที่ 12 ไทยม ี
 กำลังคนสมรรถนะสูง  
 มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 ตอบโจทย์การพฒันา 
 แห่งอนาคต 

 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลัก  
 ประกันการมสีุขภาวะที่ดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดสีำหรับ
ทุกคนในทุกช่วงวยั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ด้านรักษาความ 
 มั่นคงและความ 
 สงบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 เมืองน่าอยู่และ 
 คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 ด้านการเมืองการ 
 บริหาร 

 7.2 เสรมิสร้างความ 
 มั่นคงปลอดภัยและ 
 ความสงบเรยีบร้อย 
 ในชุมชน 

 1. การรักษา 
ความสงบภายใน 

 สำนักปลัดฯ 

14  ยุทธศาสตร์ที่ 6  
 ด้านการปรับสมดุล 
 และพัฒนาระบบ 
 การบริหารจัดการ 
 ภาครัฐ 

 หมุดหมายที ่13 ไทย 
 มีภาครัฐที่ทันสมัย ม ี
 ประสิทธิภาพ และตอบ 
 โจทยป์ระชาชน 

 เป้าหมายที่ 16 สง่เสรมิสังคม 
 ที่สงบสุขและครอบคลมุเพื่อ 
 การพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคน 
 เข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง 
 สถาบนัท่ีมีประสิทธิผลฯ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ด้านรักษาความ 
 มั่นคงและความ 
 สงบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 การพัฒนาขดี 
 สมรรถนะองค์กร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 ด้านการเมืองการ 
 บริหาร 

 7.3 พัฒนาประสิทธิ 
ภาพการปฏิบตัิงานของ  
 บุคลากรและปรบัปรุง 
 สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 1. บริหารงาน 
 ทั่วไป 

 สำนักปลัดฯ 
 กองคลัง 

 7.4 ส่งเสรมิความ 
 เข้าใจและการมีส่วน 
 ร่วมในการปกครอง 
 ท้องถิ่น 

 1. บริหารงาน 
 ทัว่ไป 
2.สร้างความเขม้ 
แข็งของชุมชน 

 สำนักปลัดฯ 
  
 กองสวัสดิการฯ 
 กองยุทธศาสตร์ฯ 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 9 หมุดหมาย 7 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 11 แผนงาน 8 หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 
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3.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 
                  แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งท่ี 1/2566   

เทศบาลตำบลประโคนชยั 
 

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ 
แผนงาน 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
 ศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๑.๑ กลยุทธ์ : สืบสานประเพณ ี
 และภูมปิัญญาท้องถิ่น เพื่อการ 
 ท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
       (1) แผนงานการศาสนา  
 วัฒนธรรม และนันทนาการ 
       (2) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   ๑.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมความเปน็ 
 เลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาเป็น 
 นักกีฬาอาชีพ 
       (1) แผนงานการศาสนา  
 วัฒนธรรม และนันทนาการ 
       (2) แผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

14 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1,270,000 
 

100,000 
 
 
 

6,370,000 
 

40,000 

 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

13 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1,270,000 
 

100,000 
 
 
 

770,000 
 

40,000 

 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

13 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1,270,000 
 

100,000 
 
 
 

770,000 
 

40,000 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

13 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1,270,000 
 

100,000 
 
 
 

770,000 
 

40,000 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

13 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1,270,000 
 

100,000 
 
 
 

770,000 
 

40,000 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 

20 
 
 
 

66 
 

5 

 
 
 
 
 
 

6,350,000 
 

500,000 
 
 
 

9,450,000 
 

200,000 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   ๑.3 กลยุทธ์ : สง่เสริมการ 
 ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา   
 สถานท่ีนันทนาการ 
       (1) แผนงานการศาสนา  
 วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๑.4 กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ 
 เรียนรู้และพัฒนาการศึกษาตาม 
 มาตรฐานการศึกษา 
       (1) แผนงานการศึกษา 
   ๑.5 กลยุทธ์ : เสริมสร้างศีลธรรม 
 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
       (1) แผนงานการศาสนา  
 วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๑.6 กลยุทธ์: เสริมสร้างคณุธรรม   
 จริยธรรมของประชาชน 
       (1) แผนงานการศึกษา 

 
 
 

3 
 
 
 
 

13 
 
 

2 
 
 
 

4 

 
 
 

2,815,000 
 
 
 
 

21,083,632 
 
 

80,000 
 
 
 

360,000 

 
 
 

1 
 
 
 
 

12 
 
 

2 
 
 
 

4 

 
 
 

4,770,000 
 
 
 
 

21,199,991 
 
 

80,000 
 
 
 

360,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 

12 
 
 

2 
 
 
 

5 

 
 
 

- 
 
 
 
 

21,238,456 
 
 

80,000 
 
 
 

3,360,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 

12 
 
 

2 
 
 
 

5 

 
 
 

- 
 
 
 
 

21,281,321 
 
 

80,000 
 
 
 

3,360,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 

12 
 
 

2 
 
 
 

4 

 
 
 

- 
 
 
 
 

21,332,986 
 
 

80,000 
 
 
 

360,000 

 
 
 

4 
 
 
 
 

61 
 
 

10 
 
 
 

22 

 
 
 

7,585,000 
 
 
 
 

106,136,386 
 
 

400,000 
 
 
 

7,800,000 
รวม 45 32,118,632 41 28,589,991 41 26,858,456 41 26,901,321 40 23,952,986 208 138,421,386 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.1กลยุทธ์: พัฒนาประสิทธิภาพ 
 ระบบจราจร 
       (๑) แผนงานการรักษาความ 
 สงบภายใน 

 
 
 
 

1 

 
 

 
 

140,000 

 
 
 
 

2 

 
 

 
 

1,581,600 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

1,721,600 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    2.2 กลยุทธ์ : ขยายเขตและ 
 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ท่ัวถึง 
      (1) แผนงานเคหะและชุมชน 
   2.3 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรงุ 
 ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบาย 
 น้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและ 
 การโยธา 
      (2) แผนงานการพาณิชย ์

 
 

2 
 
 
 

11 
 

1 

 
 

1,535,000 
 
 
 

6,382,100 
 

1,090,000 

 
 

1 
 
 
 

13 
 

3 

 
 

1,350,000 
 
 
 

17,741,300 
 

1,196,700 

 
 
- 
 
 
 

1 
 

1 

 
 
- 
 
 

 
219,800 

 
170,500 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

1 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
500,000 

 
 

1 
 
 
 

1 
 

3 

 
 

700,000 
 
 
 

1,698,300 
 

3,650,000 

 
 

4 
 
 
 

26 
 

9 

 
 

3,585,000 
 
 
 

26,041,500 
 

6,607,200 
รวม 15 9,147,100 19 21,869,600 2 390,300 1 500,000 5 6,048,300 42 37,955,300 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.1 กลยุทธ์ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 และเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียวในชุมชน 
      (๑) แผนงานเคหะและชุมชน 
   3.2 กลยุทธ์ : สร้างจิตสำนึกและ 
 ตระหนักในการจัดการทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (1) แผนงานการเกษตร 
   3.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัด 
 การขยะและการลดมลพิษอย่าง 
 เป็นระบบ 
      (1) แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
- 

 
 
 
 

500,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

- 

 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
- 

 
 
 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

- 

 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3,281,800 
 
 
 

200,000 
 
 
 

3,500,000 

 
 
 
 
- 
 
 
 

1 
 
 
 
- 

 
 

 
 
- 

 
 
 

200,000 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 
 
 
 

1 
 
 
 
- 

 
 

 
 
- 

 
 
 

200,000 
 
 
 

- 

 
 
 
 

3 
 
 
 

5 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3,981,800 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

3,500,000 
รวม 2 700,000 2 400,000 4 6,981,800 1 200,000 1 200,000 10 8,481,800 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-52- 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
 สาธารณสุข 
   4.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้  
 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และม ี
 พลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
       (๑) แผนงานสาธารณสุข 
   4.2 กลยุทธ์ : ส่งเสรมิและ 
 พัฒนาผู้ประกอบการใหไ้ด ้
 มาตรฐาน 
       (1) แผนงานสาธารณสุข 
   4.3 กลยุทธ์ : พัฒนากิจการ 
 โรงฆ่าสตัว์ให้ไดม้าตรฐาน 
       (1) แผนงานการพาณิชย ์

 
 
 
 
 

5 
 
 
 

2 
 
 
- 

 
 
 
 
 

973,700 
 
 
 

330,000 
 
 

- 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
- 

 
 
 
 
 

760,000 
 
 
 

330,000 
 
 

- 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
- 

 
 
 
 
 

760,000 
 
 
 

330,000 
 
 

- 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
- 

 
 
 
 
 

760,000 
 
 
 

330,000 
 
 

- 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 

1 

 
 
 
 
 

760,000 
 
 
 

330,000 
 
 

40,000,000 

 
 
 
 
 

21 
 
 
 

10 
 
 

1 

 
 
 
 
 

4,013,700 
 
 
 

1,650,000 
 
 

40,000,000 
รวม 7 1,303,700 6 1,090,000 6 1,090,000 6 1,090,000 7 41,090,000 32 45,663,700 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
 เศรษฐกิจ 
    5.1 กลยทุธ ์: ส่งเสริมการ 
 ยกระดับรายได้และพัฒนา 
 ผลิตภัณฑชุ์มชน (OTOP) 
       (๑) แผนงานสร้างความ  
 เข้มแข็งของชุมชน 
       (2) แผนงานการพาณิชย ์

 
 
 
 
 

2 
 
- 

 
 
 
 
 

110,000 
 
- 

 
 
 
 
 

2 
 
- 

 
 
 
 
 

110,000 
 
- 

 
 

 
 

 
2 
 

1 

 
 
 
 
 

110,000 
 

7,000,000 

 
 
 
 
 

2 
 
- 

 
 
 
 
 

110,000 
 
- 

 
 
 
 
 

2 
 
- 

 
 
 
 
 

110,000 
 
- 

 
 
 
 
 

10 
 

1 

 
 
 
 
 

550,000 
 

7,000,000 
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ฃยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    5.2 กลยุทธ์ : ส่งเสรมิการทำ 
 เกษตรตามแนวทางปรัชญา 
 เศรษฐกจิพอเพียง 
       (1) แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 
1 

 
 
 

20,000 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 
5 

 
 
 

100,000 
รวม 3 130,000 3 130,000 4 7,130,000 3 130,000 3 130,000 16 7,650,000 

 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
 สังคม 
    6.1 กลยุทธ์ : เสรมิสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน 
 ครอบครัว 
       (๑) แผนงานสร้างความเข้ม 
 แข็งของชุมชน 
    6.2 กลยุทธ์ : สง่เสริมการ 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคณุภาพ 
 ชีวิตที่ด ี
       (๑) แผนงานสร้างความเข้ม 
 แข็งของชุมชน 
    6.3 กลยุทธ์ : เสรมิสร้าง  
 สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ 
 ผุ้ด้อยโอกาส 
       (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     6.4 กลยุทธ์ : ส่งเสรมิการ 
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
       (1) แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 

2 

 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
 

570,000 
 
 
 
 

110,000 
 
 

90,000 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 

2 

 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
 

570,000 
 
 
 
 

110,000 
 
 

90,000 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 

2 

 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
 

570,000 
 
 
 
 

110,000 
 
 

90,000 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 

2 

 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
 

570,000 
 
 
 
 

110,000 
 
 

90,000 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 

2 

 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
 

570,000 
 
 
 
 

110,000 
 
 

90,000 

 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

15 
 
 

10 

 
 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 

2,850,000 
 
 
 
 

550,000 
 
 

450,000 
รวม 13 910,000 13 910,000 13 910,000 13 910,000 13 910,000 65 4,550,000 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

    7.1 กลยุทธ์ :ส่งเสริมการ  
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน   
 ใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ด ี
     (๑) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

    7.2 กลยุทธ์ : เสรมิสร้าง 
 ความมั่นคงปลอดภัยและ 
 ความสงบเรยีบร้อยในชุมชน 
     (1) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

    7.3 กลยุทธ์ : พัฒนา 
 ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
 ของบุคลากรและปรับปรุง 
 สถานท่ีปฏิบัติงาน 
     (1) แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป 

    7.4 กลยุทธ์ : สง่เสริม 
 ความเข้าใจและการมีส่วน 
 ร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
      (1) แผนงานบริหารงาน 
 ทั่วไป 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

315,000 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 

470,000 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

315,000 
 
 
 
 
 

1,766,000 
 
 
 
 

470,000 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

1,815,000 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 

480,000 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

315,000 
 
 
 
 
 

6,000,000 
 
 
 
 

470,000 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

315,000 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 

470,000 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

3,075,000 
 
 
 
 
 

8,966,000 
 
 
 
 

2,360,000 

รวม 12 1,197,000 14 2,563,000 14 2,707,000 13 6,797,000 12 1,197,000 65 14,461,000 
รวมท้ังหมด 97 45,506,432 98 55,552,591 84 46,067,556 78 36,528,321 81 73,528,286 438 257,183,186 
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                  แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566   
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 
 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  :  หมุดหมายที ่2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 8  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมี 
          ผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรรีัมย์  :  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา   
       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๑.1 กลุยทธ์  :  สืบสานประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

 เพือ่สืบสานประเพณ ี
 ลอยกระทง 

 กิจกรรมตา่งๆ งาน 
 ประเพณลีอยกระทง 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐0 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความสำเร็จ 
 ของกิจกรรมที่จัด 
 

 ประชาชนได้ร่วม 
 สืบสานงานประเพณ ี
 ลอยกระทงให้คงอยู ่

กองการ 
ศึกษา 

 
2 จัดงานประเพณี

สงกรานต ์
 เพือ่สบืสานประเพณี  
 สงกรานต ์

 กิจกรรมตา่งๆ งาน  
 ประเพณสีงกรานต ์

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความสำเร็จ 
 ของกิจกรรมที่จัด  

 ประชาชนได้ร่วม 
 สืบสานงานประเพณ ี
 สงกรานต์ให้คงอยู ่

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จดังานประเพณีแห ่
เทียนพรรษา 

 เพื่อสบืสานประเพณแีห ่
 เทยีนพรรษา 

 กิจกรรมตา่งๆ งาน 
 ประเพณีแห่เทียน 
 พรรษา 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

นักท่องเทีย่วมี 
ความพึงพอใจต่อ
การจัดงานร้อยละ 
80 

 ประชาชนได้ร่วม 
 สืบสานงานประเพณ ี
 แห่เทียนพรรษาให ้
 คงอยู ่

กองการ 
ศึกษา 

 

4 สนบัสนุนงบประมาณ 
การจัดทำต้นเทยีน 
ขบวนแห่ และรูปสัตว์
ประจำปี งานประเพณ ี
แห่เทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการ 

  สืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษาประโคนชัย และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้ชุมชนในเขต
เทศบาลตำบล 
ประโคนชัยจดัทำ 
ตน้เทียน ขบวนแห ่
และรูปสตัว์ประจำป ี

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 นักท่องเที่ยวมี 
ความพึงพอใจต่อ
การจัดงานร้อยละ 
80 

 งานประเพณีแห ่
 เทยีนพรรษาของ  
 ประโคนชัยยังคงอยู ่   
 และเป็นท่ีรูจ้ักของ  
 นักท่องเที่ยว 

กองการ 
ศึกษา 

 

รวม 4 โครงการ   1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000    
 
 

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อัตลักษณ์ประโคนชัย  เพื่อเผยแพร่งานแหเ่ทียน 
 พรรษาประโคนชัย ผ่าน 
 มุมมองของภาพถา่ย 

 ภาพถ่ายงาน 
 แหเ่ทียนพรรษา 
 ประโคนชัย 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

จำนวนภาพถ่าย 
ที่ส่งประกวด 

 ประชาชนทั่วไปรู้จัก 
 งานประเพณีแหเ่ทียน 
 พรรษาประโคนชัย 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

(งานประชาสัมพันธ์) 
รวม 1 โครงการ   3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1  จดังานเทศกาล “ข้าว
มะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประโคนชัย” 

เพือ่สนับสนุนสินค้า 
ภูมิปัญญาท้องถิน่ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ประโคนชัย 

-อุดหนุนทีท่ำการปกครอง  
 อ.ประโคนชัย 
-งานเทศกาลข้าวมะลิหอม 
 ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก 
 ประโคนชัย 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละที่เพิม่ขึน้ของ 
 มูลค่าการจำหน่าย 
 ผลติภัณฑ์ชุมชน 
 (OTOP) 

 ประชาชนมีรายได ้
 และคนรู้จักสินค้า 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ของประโคนชยั 

กองการ 
ศึกษา 

 

2  สง่เสรมิการท่องเที่ยว   
 “มหศัจรรย์ท่องเทีย่ว 
 บุรีรัมย์”  
 

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมจากทุกภาคส่วนให ้
มีกิจกรรมสง่เสรมิการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

-อุดหนุนท่ีทำการปกครอง   
 อ.ประโคนชัย 
-งานประเพณีท่องเที่ยว 
 ปราสาทเมืองต่ำ ตามรอย  
 อารยธรรมขอม  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จำนวนนักท่องเทีย่ว 
 ที่เข้ามาเทีย่วในพืน้ที ่
 อำเภอประโคนชัย 
 เพิ่มมากข้ึน 

 เพิม่รายได้ให้แก ่ 
 ประชาชนในพืน้ท่ี   
 จากการจำหน่าย  
 สินคา้ OTOP และ  
 Home Stay  

กองการ 
ศึกษา 

 

รวม 2 โครงการ   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิม่เติม  ครั้งที่ 2/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1  จัดงานประเพณ ี
 ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
โบราณใหค้งอยู ่และ
สง่เสริมการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม 

-อุดหนนุที่ทำการ 
ปกครองจังหวัดบรุีรมัย ์
-งานประเพณีขึน้เขา 
พนมรุ้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ของนักท่องเทีย่ว 

 ปราสาทพนมรุ้งเป็น 
 ที่รู้จักยิ่งขึน้ และได ้
 สืบสานประเพณ ี
 โบราณใหค้งอยู่ 

กองการ 
ศึกษา 

 
 

รวม 1 โครงการ   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที ่3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  :  หมุดหมายที ่2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเทีย่วที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 3  สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดสีำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกจิ 

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา   
       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๑.2 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพ 
   (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน 
กีฬาชิงถ้วยพระราชทาน 
ประโคนชยัเกมส ์

เพือ่สร้างความสามัคคี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอ 
ประโคนชยั 

 วอลเลย์บอล จำนวน  
 1 ทีม และฟุตบอล  
 จำนวน 1 ทีม 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จ 
ของการเข้าร่วม 
การแข่งขัน 

 ประชาชนมี 
 สุขภาพแข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

2 จัดการแข่งขนักีฬา 
เปตองตลุงคัพ   

 เพือ่สง่เสรมิประชาชน  
 ใหไ้ด้ออกกำลังกาย 

 ประเภทประชาชน  
 ทั่วไป จำนวน 30 ทีม   
 ประเภทนักเรียน  
 จำนวน 16 ทีม 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  ระดับความสำเร็จ 
 ของการจัดแข่งขัน
กีฬา 

 ประชาชน 
 มีสุขภาพ  
 แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 

3 จดัการแข่งขันกีฬา  
บาสเกตบอล 

 เพือ่ส่งเสรมิประชาชน  
 ใหไ้ด้ออกกำลังกาย 

 ประเภทประชาชน  
 ทั่วไป จำนวน 8 ทีม 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  ระดับความสำเร็จ 
 ของการจัดแข่งขัน
กีฬา 

 ประชาชน 
 มีสขุภาพ 
 แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 
4 จัดการแข่งขันกีฬา 

เซปักตะกร้อเทศบาล 
ต้านยาเสพตดิ 

 เพือ่ส่งเสรมิประชาชน  
 ใหไ้ด้ออกกำลังกาย 

 ประเภทประชาชน  
 ทั่วไป จำนวน 8 ทีม 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความสำเร็จ 
 ของการจัดแข่งขัน
กีฬา 

 ประชาชน 
 มีสุขภาพ 
 แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 จัดการแข่งขันกฬีา
ฟุตบอลประเพณ ี7 
คนหนองระแซซันคัพ 

 เพือ่ส่งเสรมิประชาชนให ้ 
 ได้ออกกำลังกาย 

 ประเภทประชาชน  
 ทั่วไป จำนวน 32 ทีม 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความสำเร็จ 
 ของการจัดแข่งขัน 
 กีฬา 

 ประชาชนมีสุขภาพ 
 แขง็แรง 

กองการ 
ศึกษา 

 
6 จัดการแข่งขนักีฬา 

ฟุตซอลเทศบาล 
ตา้นยาเสพติด 

 เพือ่สง่เสรมิประชาชน  
 ใหไ้ด้ออกกำลังกาย 

 ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 
12 ป ี/อายุไมเ่กิน 15   
 ปี /ประชาชนทัว่ไป   
 ประเภทละ 16 ทีม 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความสำเร็จ 
 ของการจัดแข่งขัน 
 กีฬา 

 ประชาชนมีสุขภาพ 
 แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 

7 เซราะตลงุรันนิง่  เพือ่ส่งเสรมิประชาชน  
 ใหไ้ด้ออกกำลังกาย 

ฮาล์ฟมาราธอน ฟันรัน 
และมินมิาราธอน 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประชาชนมีสขุภาพ 
 แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

8 แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนประโคนชัย 
พิทยาคม 

 เพือ่ส่งเสรมิใหน้ักเรยีน 
 ไดอ้อกกำลังกาย  

 อุดหนุนโรงเรยีน 
 ประโคนชัยพิทยาคม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดแข่งขนั  
กีฬา 

 นักเรียนรู้แพรู้้ชนะ  
 รู้อภยั และมีความ 
 เป็นเลิศด้านการ 
 กีฬาสู่การพัฒนา 
 เป็นนักกีฬาอาชีพ 

กองการ 
ศึกษา 

 
9 แขง่ขันกฬีาสีภายใน

โรงเรียนเมอืงตลงุฯ 
 เพื่อส่งเสรมิใหน้ักเรยีน 
 ได้ออกกำลังกาย 

 อุดหนุนโรงเรยีน 
 เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

10 แข่งขนักีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลฯ 

 เพื่อส่งเสรมิใหน้ักเรยีน 
 ได้ออกกำลังกาย 

 อุดหนุนโรงเรยีน 
 อนุบาลประโคนชัย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

11 แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนวัดแจ้งฯ 

 เพือ่ส่งเสรมิใหน้ักเรยีน 
 ได้ออกกำลังกาย 

 อุดหนุนโรงเรยีน 
 วัดแจ้งฯ 

๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 

12  ก่อสร้างหลังคาสนาม
กีฬาอเนกประสงค์
หนองระแซซัน 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ไปออก
กำลังกาย และจดัการ
แข่งขนักีฬาของเทศบาล 

 หลงัคาขนาด 28 x   
 40 ม. คดิเป็นพ้ืนที ่
 ไม่น้อยกว่า 1,120   
 ตร.ม.  

5,600,000 -   - - -  ความพึงพอใจของ  
 ประชาชนท่ีมาใช้ 
 สนามกีฬา 

 การจัดแข่งขันกีฬา 
 และออกกำลังกาย  
 ได้รับความสะดวก 
 มากข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 12 โครงการ   6,320,000 720,000 720,000 720,000 720,000    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  แข่งขันกีฬาสีภายใน  
 โรงเรียนประโคนชัย  
 วิทยา 

 เพือ่ส่งเสรมิให้นักเรยีน 
 ได้ออกกำลังกาย  

 อุดหนุนโรงเรยีน 
 ประโคนชัยวิทยา 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  ระดับความ  
 สำเร็จของการ 
 จัดแข่งขนักีฬา 

 นักเรียนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัและ  
 มีความเป็นเลิศดา้นการกีฬาสู่  
 การพัฒนาเป็นนักกฬีาอาชีพ 

กองการ 
ศึกษา 

 
2  จัดการแข่งขันกีฬา 

 ชิงถ้วยพระราชทาน 
 สมเดจ็พระกนิษฐาธริาช 
 เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
 รัตนราชสดุาฯ สยาม 
 บรมราชกุมาร ี
 “ประโคนชัยเกมส์” 

 เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน 
 มีการออกกำลังกายและ  
สง่เสริมความสามคัคีของ 
 สว่นราชการและองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิน่ใน  
 อำเภอประโคนชัย 

 -อุดหนนุท่ีทำการ
ปกครอง อ.ประโคนชัย 
 -ส่งทีมกีฬาฟุตบอล
ตัวแทน อ.ประโคนชัย 
เข้าร่วมแข่งขันฟตุบอล
ประเพณีจังหวดับรุีรัมย ์

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ระดับความ 
สำเรจ็ของการ 
จัดแข่งขนักีฬา 

 ประชาชนมีการออกกำลังกาย  
 มากขึ้น และมสีุขภาพแข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 2 โครงการ   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
 
   (2) แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2565 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. สานสมัพนัธ์ปันสุข   
ผู้สูงอายุเทศบาล  
ตำบลประโคนชัย 

เพือ่ส่งเสริมใหผู้สู้งอาย ุ
ได้ออกกำลังกาย 
 

แข่งขันกีฬาสีของผู้สูงอายุ
โรงเรียนปันสุขเทศบาล 
ตำบลประโคนชัย จำนวน  
200 คน 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

 สุขภาพของผู้สูง 
 อายุ 

ผู้สูงอายมุสีุขภาพ
แขง็แรง 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
 

รวม 1 โครงการ   4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐    



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-61- 
 

      ๑.3 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ 
   (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ปรับปรุงสนามกีฬา 
 สวนสาธารณะสระ 
 ตาเจรือม 

 เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชน  
 ได้ออกกำลงักาย  

 ปรับปรุงสนามกีฬาพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่  
 295 ตร.ม. พร้อมทาสีตีเส้นสนาม  
 (ตามรูปแบบรายการทีเ่ทศบาลกำหนด) 

203,๐๐๐ - - - -   สนามกีฬาที ่
  ปรับปรุง 

 ประชาชนได้ออก 
 กำลังกาย และม ี
 สุขภาพแข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 
2  ปรับปรุงสนามกีฬา 

 สวนสาธารณะศูนย ์
 การค้า 

 เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน  
 ได้ออกกำลังกาย 

 ปรับปรุงสนามกีฬาพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่  
 736 ตร.ม. พร้อมทาสีตีเส้นสนาม  
 (ตามรูปแบบรายการทีเ่ทศบาลกำหนด) 

498,000 - - - -   สนามกีฬาที ่
  ปรับปรุง 

 ประชาชนได้ออก 
 กำลังกาย และม ี
 สุขภาพแข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 
รวม 2 โครงการ   701,000 - - - -    

 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิม่เติม  ครั้งที ่2/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ก่อสร้างหลังคาโดม  
 อเนกประสงคบ์ริเวณ  
 สวนสาธารณะศูนย ์  
 การค้า 

เพือ่อำนวยความสะดวก  
ใหกั้บประชาชนทีไ่ป 
ออกกำลงักาย และจดั 
กิจกรรมตา่งๆ 

 หลังคาโดมอเนกประสงคข์นาด 
 ไม่น้อยกว่า 23 x 32 ม. หรือ 
 พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 736 ตร.ม.  
 รายละเอยีดตามแบบแปลนของ 
 เทศบาลตำบลประโคนชัย 

2,114,000 - - - -  หลงัคาโดม  
 อเนกประสงค ์
 ทีก่่อสร้าง 

ประชาชนสามารถ 
 ใช้พืน้ท่ีได้สะดวก 
 มากขึน้ 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2. ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์พร้อม
ก่อสร้างพืน้คอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 
ตำบลประโคนชัย 
(แก้ไขคร้ังท่ี 
2/2565) 

เพือ่อำนวยความ 
สะดวกในการเรียน
การสอนนอก
ห้องเรียน และจัด
กิจกรรมตา่งๆ 

 -หลังคาโดมอเนกประสงค ์ 
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 27 x 36  
 ม. หรือพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  
 972 ตร.ม.  
 -พืน้ คสล. ขนาด 27 x 29 x  
 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 783 ตร.ม.   
 รายละเอยีดตามแบบแปลน  
 ของเทศบาลตำบลประโคนชยั 

- 4,770,000 - - -  หลังคาโดมอเนก 
 ประสงค์และพื้น 
 คสล.ทีก่่อสร้าง 

 ครูและนักเรียน 
 สามารถใช้พืน้ท่ี 
 ได้สะดวกมาก
ขึน้ 

กองการ 
ศึกษา 

 

รวม 2 โครงการ   2,114,000 4,770,000 - - -    
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที ่3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  :  หมุดหมายที ่12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสงู มุง่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส 
         ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดบุรรีัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวติที่ดี 
       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๑.4 กลุยทธ์  :  เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

     (1) แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  จัดงานวันเดก็ 
 แหง่ชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้ทุก
องค์กรได้เห็นความ 
สำคัญของเด็ก 

 เด็กในเขตเทศบาลและ 
 พื้นที่ใกล้เคียง 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

จำนวนหน่วยงานที่
มาร่วมกิจกรรม 

 เด็กกล้าแสดงออก  
 และได้รับความ  
 สนกุสนาน  

กองการ 
ศึกษา 

 
2 จัดหาหนังสือและ 

สื่อสิ่งพิมพ์ประจำ 
หอสมุดเทศบาล 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
หนังสือเลือกอ่าน
หลากหลาย 

 หนงัสือ หนังสือพิมพ์  
วารสารและสิ่งพมิพอ์ืน่ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

หนังสือ หนังสือพิมพ ์  
วารสาร และสิ่งพมิพ์  
อืน่ๆ ทีจ่ัดหา 

 ผู้ใช้บริการได้รับ 
 ความรู้และนำไป 
 ใช้ประโยชน์ได ้

กองการ 
ศึกษา 

 
3  จัดหาอาหาร 

 เสริม (นม) 
 (แก้ไขคร้ังท่ี  
 1/2566) 

 เพื่อจัดหาอาหาร 
 เสริม (นม) ให ้
 นักเรียนรับประทาน 

-นมพาสเจอรไ์รส์(รสจืด) 
ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ๒๐๐ 
วัน  
-นมยู.เอช.ที. (รสจดื)  
ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ๖๐ วัน 
 จัดหาให้ รร.วดัแจ้งฯ /  
 รร.ทต.ประโคนชัย / 
 รร.อนุบาลประโคนชยั / 
 รร.ประโคนชัยวิทยา 

6,172,722 
 

6,180,387 
 

6,188,052 
 

6,195,717 
 

6,203,382 อาหารเสริม (นม) ที่
จัดหา 

 นักเรียนมสีุขภาพ 
 ทีส่มบูรณ์แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 แข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ 

เพือ่ส่งเสริมทักษะ
การพูด อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษ 

 นักเรียนระดับช้ัน  
 ป.4 - ป.6 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

ร้อยละของผู้ทีผ่่าน
เกณฑ์การแข่งขัน 

 นักเรียนมีทักษะ 
 ภาษาอังกฤษดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

 
5 แข่งขันตอบปัญหา

วิทยาศาสตร ์
เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางวิทยาศาสตร ์

 นักเรียนระดับช้ัน  
 ป.3 - ป.6 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

ร้อยละของผูท้ีผ่่าน
เกณฑ์การแข่งขนั 

 นักเรียนมีทักษะ 
 วิทยาศาสตร์ดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

6 ประกวดวาดภาพ
ระบายส ี

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางศิลปะ 

 นักเรียนระดับช้ัน  
 ป.2 - ป.6 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

ร้อยละของผู้ทีผ่า่น
เกณฑ์การแข่งขนั 

 นักเรียนมีทกัษะ 
 ทางศลิปะดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

7 แข่งขันตอบปัญหา
ภาษาไทย 

 เพื่อส่งเสรมิทักษะ  
 การพูดอ่านเขียน  
 ภาษาไทย 

นักเรียนระดับช้ัน  
ป.2 - ป.6 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

16,000 ร้อยละของผู้ทีผ่่าน 
เกณฑ์การแข่งขัน 

 นักเรียนมีทักษะ 
 ภาษาไทยดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

8 แขง่ขันคณิตศาสตร์
คิดสนุก 

 เพือ่ส่งเสรมิทกัษะ 
 การคิดวิเคราะห ์
 คณิตศาสตร ์

นักเรียนระดบัช้ัน  
ป.2 - ป.6 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของผู้ทีผ่่าน 
 เกณฑ์การแข่งขัน 

นักเรียนมีทักษะ 
คณิตศาสตร์ดีขึน้ 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 8 โครงการ - - 6,472,722 6,480,387 6,488,052 6,495,717 6,503,382    
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิม่เติม  ครั้งที่ 1/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

 หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จดัหาอาหาร 
 กลางวัน 
 (แก้ไขคร้ังท่ี  
 1/2566) 

 เพื่อจัดหาอาหาร 
 กลางวันใหน้ักเรียน 
 รับประทาน 

 อุดหนุนให้โรงเรยีน 
 อนุบาลประโคนชัย 
 ๒๐๐ วัน 

5,๒50,๐๐๐ 
 

5,500,๐๐๐ 
 

5,500,๐๐๐ 
 

5,500,๐๐๐ 
 

5,500,๐๐๐ 
 

 อาหารกลางวนั 
 ทีถู่กหลัก 
 โภชนาการ 

 นักเรียนมสีุขภาพ 
 ทีส่มบูรณ์แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 2 จัดหาอาหาร 
กลางวนั 
 (แก้ไขคร้ังท่ี  
 1/2566) 

 เพือ่จัดหาอาหาร 
 กลางวันใหนั้กเรียน 
 รับประทาน 

 อุดหนุนใหโ้รงเรยีน 
 วัดแจ้งฯ  ๒๐๐ วัน 

1,113,๐๐๐ 
 

1,188,๐๐๐ 
 

1,196,8๐๐ 
 

1,210,๐๐๐ 
 

1,232,๐๐๐ 
 

 อาหารกลางวนั 
 ที่ถูกหลกั 
 โภชนาการ 

 นักเรียนมสีุขภาพ 
 ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 

3 จดัหาอาหาร 
กลางวนั 
 (แก้ไขคร้ังท่ี  
 1/2566) 

 เพือ่จัดหาอาหาร 
 กลางวันให้นักเรียน 
 รับประทาน 

 อุดหนนุให้โรงเรยีน 
 ประโคนชัยวิทยา  
 ๒๐๐ วัน 

4,941,2๐๐ 
 

5,126,๐๐๐ 
 

5,148,๐๐๐ 
 

5,170,๐๐๐ 
 

5,192,๐๐๐ 
 

 อาหารกลางวนั 
 ที่ถูกหลกั 
 โภชนาการ 

 นักเรียนมสีุขภาพ 
 ทีส่มบูรณ์แขง็แรง 

กองการ 
ศึกษา 

 

4 สนบัสนุนค่า 
ใช้จา่ยการ
บริหารสถาน 
ศกึษา 
 (แก้ไขคร้ังท่ี  
 1/2566) 

เพือ่ส่งเสริมศักยภาพ  
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
ตำบลประโคนชัย 

๑) อาหารกลางวัน 1,520,๐๐๐ 1,522,4๐๐ 1,522,4๐๐ 1,522,4๐๐ 1,522,4๐๐  ระดับความ 
 สำเร็จของ 
 คณุภาพการ 
 ศึกษา 
 

 เด็กและเยาวชน 
 ได้รับการศึกษา 
 เรียนรู้ที่มคีุณภาพ 
 

 กอง
การศึกษา 

 
 

2) ค่าใช้จ่ายอินเตอรเ์น็ต 16,8๐๐ 16,8๐๐ 16,8๐๐ 16,8๐๐ 16,8๐๐ 
3) ค่าปัจจัยพืน้ฐาน 
สำหรับนักเรียนยากจน 

9,๐๐๐ 9,๐๐๐ 9,๐๐๐ 9,๐๐๐ 9,๐๐๐ 

4) คา่จัดการเรยีนการ 
สอน (รายหัว) 

619,7๐๐ 638,724 638,724 638,724 638,724 

5) คา่หนังสือเรียน 299,34๐ 299,34๐ 299,34๐ 299,34๐ 299,34๐ 
6) ค่าอุปกรณ์การเรียน 119,17๐ 128,84๐ 128,84๐ 128,84๐ 128,84๐ 
 7) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

11๘,80๐ 126,70๐ 126,70๐ 126,70๐ 126,70๐ 

8) ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

163,๘0๐ 163,๘0๐ 163,๘0๐ 163,๘0๐ 163,๘0๐ 

รวม 4 โครงการ   14,170,810 14,719,604 14,750,404 14,785,604 14,829,604    
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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2565 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. ปรับปรุงหลงัคา
อาคารเรยีน 
โรงเรียนเทศบาล
ตำบลประโคนชัย 

 เพือ่แก้ไขปัญหาน้ำฝน 
 รั่วซึมในอาคารเรียน 
  
 
 

 มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal  
 Sheet) ขนาดพืน้ท่ี 1,600 ตร.ม.   
 (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที ่
 เทศบาลตำบลประโคนชัยกำหนด) 

440,100 - - - -  หลังคาอาคารเรียน 
 ทีป่รับปรุง 

 สามารถป้องกนั 
 อันตรายที่อาจเกิด 
 กับครู นักเรียน  
 และรักษาทรัพยส์ิน 
 ของทางราชการ 

กองการ 
ศึกษา 

 

รวม 1 โครงการ   440,100 - - - -    
 
 

      ๑.5 กลุยทธ์  :  เสริมสร้างศีลธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
   (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สง่เสริมกิจกรรม 
ทางศาสนา 
 

 เพือ่ส่งเสรมิให ้
 ประชาชนมีศีลธรรม 

วันออกพรรษา วันข้ึนปีใหม่  
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬหบูชา  

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จใน 
การเสริมสร้างศลีธรรม
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนมีศีลธรรม 
คุณธรรม จรยิธรรม 

กองการ 
ศกึษา 

 
รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 บรรพชาอุปสมบทพระภิกษ ุ
สามเณร และบวชศลีจารณิี
ภาคฤดูร้อน 

เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ในช่วงปิดภาคเรียน  

-อุดหนุนวัดกลางอำเภอ
ประโคนชัย 
-พระภิกษุ สามเณร และ
ศีลจารณิีภาคฤดูร้อน 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จใน 
การเสริมสร้างศลีธรรม
แก่ผู้ร่วมพิธ ี

เยาวชน, ประชาชน 
ปฏิบัติตามคำสอน   
ของพระพุทธศาสนา 

กองการ 
ศกึษา 

 

รวม 1 โครงการ   60,000 60,000 60,000 60,000 60,000    
 
 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  :  หมุดหมายที ่8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะทีน่่าอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที ่16  ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง 
         สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านรกัษาความม่ันคงและความสงบ 

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที ่1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีดี่ 
       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
      ๑.6 กลุยทธ์  :  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชน 
   (๑) แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิร 
เกล้าเจา้อยูห่ัว 

 เพือ่เฉลิมพระเกียรติ  
 พระบาทสมเด็จพระ 
 วชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

 กิจกรรมเฉลิม 
 พระเกียรต ิ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนกิรแสดงความ 
จงรกัภักดี น้อมสำนึก
ในพระมหากรณุาธคิณุ 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชิน ี

 เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
 สมเดจ็พระนางเจ้าฯ   
 พระบรมราชิน ี

 กิจกรรมเฉลิม 
 พระเกยีรต ิ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนิกรแสดงความ 
จงรักภักดี น้อมสำนึก
ในพระมหากรณุาธคิณุ 

กองการ 
ศกึษา 

 
3. จัดงานเฉลมิพระเกียรต ิ

สถาบันพระมหากษัตริย ์
และพระบรมวงศานุวงศ ์

 เพือ่เฉลิมพระเกียรต ิ
 สถาบันพระมหากษัตรยิ ์
 และพระบรมวงศานุวงศ ์

 กิจกรรมเฉลิม 
 พระเกียรต ิ

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนกิรแสดงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

กองการ 
ศึกษา 

 

4. ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระวชิร 
เกล้าเจา้อยูห่ัว 

 เพือ่เฉลิมพระเกียรต ิ
 พระบาทสมเด็จพระ 
 วชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

 ซุม้เฉลมิพระ 
 เกียรต ิจำนวน 
 ๒ ซุ้ม 

- - 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ  
ที่ก่อสร้าง 

 เทศบาลแสดงความ  
 จงรักภักดี นอ้มสำนึก
ในพระมหากรณุาธคิณุ 

กองการ 
ศึกษา 

 
รวม 4 โครงการ   350,000 350,000 3,350,000 3,350,000 350,000    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สง่เสริมงานรัฐพิธี และ
งานสำคัญทางราชการ 

 เพือ่ส่งเสรมิให้พสกนิกร 
 แสดงความจงรักภักดีต่อ 
 สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

 -อุดหนนุท่ีทำการปกครองอำเภอ 
 ประโคนชัย 
 -พิธีทำบุญตักบาตร , พิธีถวาย 
 พระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทยีนชัย 
 ถวายพระพรชัยมงคล 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ระดับความ 
สำเรจ็ของการ
จัดกิจกรรม 

 ภาครัฐและประชาชน 
 มีความจงรักภักดีต่อ 
 สถาบนัพระมหา 
 กษัตริย ์

กองการ 
ศึกษา 

 

รวม 1 โครงการ   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  :  หมุดหมายที ่8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะทีน่่าอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 9  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มคีวามยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ 

  ครอบคลุมและยั่งยืน  และส่งเสริมนวัตกรรม 
 ง. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี 
      ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      2.๑ กลุยทธ์  :  พัฒนาประสิทธิภาพระบบจราจร 
   (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ตดิตั้งสญัญาณไฟจราจร 
จุดทางแยก 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 เพือ่ควบคุมการ  
 จราจรบนท้องถนน 
 

สญัญาณไฟจราจรจดุทางแยก  
ทางหลวงหมายเลข 2445  
ตอนแสลงโทน-ห้วยเสว ที่ กม. 
43+665  จำนวน 1 แห่ง 
(หนา้การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
อ.ประโคนชัย) 

- ๑,5๐๐,๐๐๐ 
 

- - -  สถิติการเกดิ 
 อุบัติเหตุทาง 
 ถนนลดลง 

 การคมนาคม 
 สะดวก และ 
 ประชาชนผู้ใช้ 
 ถนนมีความ  
 ปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2  ปรับปรุงไฟสญัญาณจราจร 
 แบบนับเวลาถอยหลัง  
 บริเวณสี่แยกหน้าสำนกังาน 
 เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 เพื่อช่วยลดจำนวน 
 และระดับความ  
 รุนแรงของอุบัติเหต ุ

 หัวไฟสญัญาณจราจรแบบนับ 
 เวลาถอยหลัง LED  ขนาด  
 300 มม. จำนวน 4 ชุด 

- 81,6๐๐ 
 

- - - สถติิการเกิด 
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

 การจราจรม ี
 ความคล่องตัว 
 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ   - 1,581,600 - - -    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิม่เติม  ครั้งที่ 3/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ตดิตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง   
 สัญญาณไฟจราจรบรเิวณสี่แยก 
 ทางไปอำเภอบ้านกรวด 
 (แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 เพื่อช่วยลดจำนวนและ 
 ระดับความรุนแรงของ  
 อุบัติเหต ุ

 เครื่องนับเวลาถอยหลังสญัญาณ 
 ไฟจราจร  หัวไฟ LED ขนาด   
 400 มม.  จำนวน 4 ชุด 

140,0๐๐ 
 

- - - -  สถติิการเกดิ 
 อุบัติเหตุทาง  
 ถนนลดลง 

 อุบัติเหตุทาง  
 ถนนลดลง 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ   140,0๐๐ - - - -    

 
      2.2 กลุยทธ์  :  ขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหท้ั่วถึง 
   (1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ขยายเขตระบบจำหนา่ย 
 ไฟฟ้าและตดิตั้งหม้อ 
 แปลงเฉพาะราย 

 เพือ่รองรับการใช้ไฟฟ้า 
 ในโรงฆา่สัตว์เทศบาล 
 ตำบลประโคนชัย 

 ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ  
 หม้อแปลงเฉพาะราย 

- - - - ๗๐๐,๐๐๐ 
 

ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
และตดิตั้งหม้อแปลง
เฉพาะราย 

 มีไฟฟ้าเพียงพอ 
 กับการใช้งาน 

กอง 
สาธารณสุข 

 
2  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

 แสงสวา่งถนนหน้า 
 โรงเรียนเทศบาลตำบล 
 ประโคนชัย 

 เพือ่อำนวยความสะดวก 
 ให้ประชาชนท่ีสัญจรผา่น  
 โรงเรียนเทศบาลตำบล 
 ประโคนชัย 

 โคมไฟถนนโซล่าเซลล ์  
 LED 150 วัตต ์พร้อม 
 เสาเหล็กกล่อง ชุบสังกะสี   
 4x4 น้ิว สูง 6 ม. 20 ชุด  
 (ฐานเสาเดมิ)  

185,000 - - - - โคมไฟฟ้าทีต่ดิตั้ง  ประชาชนได้รบั  
 ความปลอดภัยใน 
 ชีวิตและทรัพยส์นิ 

กองช่าง 
 

3  ปรับปรุงโคมไฟฟ้า 
 แสงสว่าง 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให ้ 
 ประชาชนท่ีสัญจรในเขต 
 เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED  
 ขนาด 30 วัตต์ จำนวน  
 270 โคม/ปี  

1,350,000 1,350,000   - - - โคมไฟฟ้าที่ตดิตั้ง  ประชาชนได้รบั  
 ความปลอดภัยใน 
 ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

รวม 3 โครงการ   1,535,000 1,350,000 - - 700,000    
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      2.3 กลุยทธ์  :  ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
 หน้าสำนกังานเทศบาลตำบล 
 ประโคนชัย 

 เพือ่อำนวยความ  
 สะดวกใหป้ระชาชน 
 ที่มาติดต่อราชการ  

ลาน คสล.หนา 0.15 ม. พืน้ที ่985 
ตร.ม. รางน้ำ คสล. (รางตื้น) กว้าง 
0.60 ม. ยาว 176 ม. คนัหิน คสล.  
 ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 33  
 ม. โคมไฟสูง 15 ม. จำนวน 2 ตน้ 

1,500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ทีม่าใช้บริการ 

 ประชาชนที่มา 
 ติดต่อราชการได ้
 รับความสะดวก 
 มากข้ึน 

กองช่าง 

2 วางท่อเหลี่ยมระบายน้ำถนนสาย
ประโคนชัย -พลับพลาชัย ทล.
๒๒๐๘ (หน้าสวนสาธารณะ 
สระตาเจรือม) 

 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ 
 ท่วมขังในชุมชน 

 ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม.  
 ระยะทาง ๑๐๐ ม.  

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ความยาว 
ของท่อเหลี่ยม
ระบายนำ้ที ่
ก่อสร้าง 

 สามารถระบาย 
 น้ำได้ด ี

กองช่าง 
 

3 ปรับปรุงฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก 
หล่อเหนยีว ถนนวัชรคณุ จาก
แยก ทล.24 ถึงสนามกีฬาอเนก 
ประสงค์หนองระแซซัน 

 เพือ่ปรับปรุงฝาบ่อพัก 
 ใหม้ั่นคงแขง็แรงมาก 
 ขึ้น 
 

 ฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนยีว ขนาด  
 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 50 บอ่  
 (ฝาบ่อพักเดิม คสล. ขนาด 0.70 x  
 0.90 ม.) 

- 
 

744,600 
 

- - 
 

-  ฝาบ่อพักที ่
 ปรับปรุง 

 ประชาชนมีความ 
 ปลอดภัยในการ 
 สญัจรผ่าน 

กองช่าง 
 

4  ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทาง 
 เบี่ยง ทางหลวงหมายเลข 24 ท่ี 
กม.154+710(สี่แยกประโคนชัย)  
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 เพื่อให้ได้ถนนท่ีได ้
 มาตรฐาน 

 ถนน คสล. หนา 0.23 ม. กว้าง 

 เฉลี่ย 9  ม. ยาว 40๒ ม. หรือคดิ 

 เป็นพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า ๓,857 ตร.ม. 

- 5,220,000 - - - ความยาวของ  
ถนนท่ีก่อสร้าง 

 ประชาชนได้รบั 
 ความสะดวกใน 
 การสัญจร 
 

กองช่าง 
 

5 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. และราง
ระบายน้ำ คสล. ซอยร่วมพัฒนา 
(แกไ้ข คร้ังท่ี  1/2564) 
(แกไ้ข คร้ังท่ี  1/2566) 

 เพือ่ให้ผิวจราจรม ี
 สภาพทีด่ีและแก้ไข 
 ปัญหานำ้ท่วมขังใน 
 ชุมชน 

 ผวิจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. 
กว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ ม. ยาว ๑๒๖ ม. 
หรือคดิเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
๓๕๒.๘๐ ตร.ม. รางระบายน้ำ คสล. 
กว้าง ๐.๓๕ ม. ยาว ๒๕๒ ม. 

- 1,100,0๐๐ - - -   ความยาวของ 
ผิวจราจรที่
ปรับปรุง 

 การคมนาคม 
 สะดวก และ  
 ระบายนำ้ได้ด ี

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 วางท่อระบายนำ้บอ่พัก 
ถนนประโคนชัย-บ้าน 
เขว้า 

 เพื่อแก้ไขปญัหา 
 น้ำท่วมขังใน 
 ชุมชน 

 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๑ ม. จำนวน 
 ๙๙๐ ท่อน บ่อพัก คสล. ๑.๕๗ x 
 ๑.๓๐ x ๑.๗๕ ม. จำนวน ๗๐ บอ่ 

- 
 
 

๕,๗๓๖,๐๐๐ 
 

- - - ความยาวของ 
ท่อระบายน้ำ 
ทีก่่อสร้าง 

 สามารถระบาย 
 น้ำได้ด ี

กองช่าง 
 

รวม 6 โครงการ   1,500,000 13,800,600 - - -    
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
หลังวัดโพธิ์ ถงึหลังวัดชัย
มงคล (ชุมชนวดัโพธ์ิ) 

 เพือ่ใหไ้ด้ถนนท่ี 
 ได้มาตรฐาน 
 

 ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4 - 5 ม. ยาว 160 ม.   
 หนา 0.15 ม. หรือคดิเป็นพ้ืนทีไ่ม่น้อยกวา่  
 800 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
 เทศบาลตำบลประโคนชัย 

495,500 - 
 

- - 
 

- ถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 

 ประชาชนสัญจร 
 ได้สะดวกขึน้ 
 
 

กองช่าง 
 

2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์
ติกคอนกรีตพร้อมตเีสน้
จราจรและปรับปรุงฝาบ่อ
พักบริเวณรอบสำนักงาน 
เทศบาลตำบลประโคนชัย  
 

 เพื่อปรับปรุงผิว 
 จราจรและฝา 
 บ่อพักให้มีสภาพ 
 ทีด่ขีึ้น 
 

 ผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต หนา 0.05 ม. 
 หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,239 ตร.ม.  
 ตีเสน้จราจร 12 ตร.ม. ปรับปรุงฝาบอ่พักจาก 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 ม.  
 เป็นฝาเหล็กหลอ่ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.   
 7 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 
 ตำบลประโคนชัย 

751,000 - 
 

- - 
 

- ผิวจราจรและ
ฝาบ่อพักที่
ปรับปรุง 

 ประชาชนสัญจร 
  ได้สะดวกขึ้น 
 
 

กองช่าง 
 

3 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
รางระบายนำ้, บ่อพัก จาก
บ้านนางบุญถงึ หิงประโคน 
ถึงบ้านนายธง ชัยปลัด 
(ชุมชนวัดแจ้งคุม้สายณัห์) 

 เพือ่ให้ได้ถนนท่ี 
 ได้มาตรฐานและ 
 มีระบบระบาย 
 น้ำที่ด ี

 ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 28 ม. หนา  
 0.15 ม. หรือคดิเป็นพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 112  
 ตร.ม. รางระบายนำ้ ข. 30 ยาว 28 ม.  
 บ่อพกั ขนาด 1.30 x 1.10 ม. จำนวน 3  
 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 
 ตำบลประโคนชัย 

241,500 - 
 

- - 
 

-  ถนน คสล.และ 
รางระบายนำ้ 
ทีก่่อสร้าง 

 ประชาชนสัญจร 
 สะดวก  และ 
 ระบายน้ำได้ดีขึ้น 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณโรงเรียน
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 เพือ่แก้ปัญหาน้ำ 
 ท่วมขังภายใน 
 บริเวณโรงเรยีน 

 รางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก   
 ความยาว 150 ม. ตามแบบ 
 มาตรฐานรางระบายนำ้ ข.30 

570,800 - 
 

- - 
 

- รางระบายนำ้ 
ทีก่่อสร้าง 

 ระบายน้ำจาก 
 ภายในโรงเรียน 
 ได้เร็วขึน้ 

กองการ 
ศึกษา 

 
5  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ 

 ระบายน้ำ และบ่อพัก จากข้าง 
 บ้านนายไกร หมั่นตลุง ถึงหลงั 
 บ้านนายวฑิูรย์ เชาวน์ศริิ  
 (ชุมชนชัยมงคล) 
 

 เพื่อให้ได้ถนนท่ีได ้
 มาตรฐานและม ี
 ระบบระบายนำ้ 
 ทีด่ ี

 -ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว  
 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด 
 เป็นพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.  
 -ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. 
 ยาว 40 ม. บ่อพัก ขนาด 1.30  
 x 1.10 ม. จำนวน 5 บ่อ 
 รายละเอยีดตามแบบแปลนของ  
 เทศบาลตำบลประโคนชัย 

264,800 - 
 

- - 
 

- ถนน คสล.และ 
ท่อระบายน้ำ ,  
บ่อพักทีก่่อสร้าง 

 ประชาชนสัญจร 
 สะดวก  และ 
 ระบายน้ำได้ดีขึ้น 
 
 

กองช่าง 
 

6  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ 
 ระบายนำ้และบ่อพัก เลยีบห้วย 
 ละเวีย้ จากซอยภักดดีำรง 2  
 (ถนนมนตรี) ถึงหลังวัดโพธิ ์
 (ชุมชนวัดโพธ์ิ) 

 เพื่อใหไ้ด้ถนนทีไ่ด ้
 มาตรฐานและม ี
 ระบบระบายน้ำ 
 ที่ด ี

 -ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว  
 59 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด 
 เป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 295 ตร.ม.  
 -ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. 
 ยาว 54 ม. บ่อพัก ขนาด 1.30  
 x 1.10 ม. จำนวน 6 บ่อ 
 รายละเอียดตามแบบแปลนของ  
 เทศบาลตำบลประโคนชัย 

469,800 - 
 

- - 
 

- ถนน คสล. และ 
ท่อระบายนำ้ ,  
บ่อพักทีก่่อสร้าง 

 ประชาชนสัญจร 
 สะดวก  และ 
 ระบายน้ำได้ดีขึ้น 
 
 

กองช่าง 
 

รวม 6 โครงการ   2,793,400        
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต  
ข้ามห้วยตาสะอาด (หว้ย 
ละเวี้ย) ชุมชนศูนยก์ารค้า 
หมู่ที ่7 

 เพื่อทดแทนสะพาน 
 เดิม ที่ไมส่ามารถใช้ 
 งานได้  
 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ทางรถกว้าง 5 
ม. ยาว 20 ม.ไม่มีทางเทา้ (ตามมาตรฐาน
งานสะพานสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ของกรมทางหลวงชนบท) 

1,779,800 
 

- - - 
 

- สะพานคอนกรตี 
ทีก่่อสร้าง 

 ประชาชน 
 ได้รับความ 
 สะดวกใน 
 การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

2 วางท่อสี่เหลี่ยม คสล. ทาง
หลวงหมายเลข 2445 
(ตอนแสลงโทน-เสว) ดา้น 
ซ้ายทาง ที ่กม.45+270 
(ตรงข้ามร้านสมบูรณ์
ก่อสร้าง)ชุมชนศูนย์การค้า 
หมู่ที่ 7 
(แก้ไข คร้ังที ่1/2566) 

 เพือ่ระบายน้ำจาก 
 ชุมชน 
 
 
 

 วางทอ่สี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2-2.10 x 
2.10 ม. ยาว 6 ม. พร้อมกำแพงคอนกรีต 
 ปากท่อท้ังสองข้าง (ตามรูปแบบรายการ 
 ก่อสร้างทีเ่ทศบาลตำบลประโคนชัย 
 กำหนด) 

407,100 
 

- - - 
 

- ท่อสี่เหลีย่ม  
คสล. ทีว่าง 

 ไม่เกิดน้ำ  
 ท่วมขังใน 
 ชุมชน 
 
 

กองช่าง 
 

3  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
 คอนกรีตถนนประโคนชยั 
 -บ้านเขว้า (สามแยกข้าง  
 โรงเรียนวดัแจ้งฯ) ชุมชน  
 วัดแจ้งคุม้สายณัห์หมู่ที่ 1 

 เพื่อใหก้ารระบายน้ำ 
 ในฤดูฝนรวดเร็วข้ึน 
 
 

 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต ขนาด  
 2-2.40 x 2.40 ม. ยาว 12 ม. พร้อม 
 กำแพงคอนกรีตปากท่อทัง้สองข้าง (ตาม  
 มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิน่ของกรมทางหลวงชนบท) 

852,600 
 

- - - 
 

- ท่อลอดเหลีย่ม 
ทีก่่อสร้าง 

 ไม่เกิดน้ำ 
 ท่วมขังใน 
 ชุมชน 
 
 

กองช่าง 
 

4 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. 
จากสี่แยกห้วยระกา ถึง
ทางหลวงหมายเลข 24  
(นอกเขตเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย) 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 เพื่อระบายน้ำจาก 
 ชุมชน 
  
 

 -วางทอ่ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1 ม.   
 ยาว 328 ม.    
 -บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 35 บ่อ   
 (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างทีเ่ทศบาล 
 ตำบลประโคนชัยกำหนด) 

2,088,200 
 

- - - 
 

- ท่อระบายน้ำ 
ทีว่าง 

 ไม่เกิดน้ำ 
 ท่วมขังใน 
 ชุมชน 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ ซอย 
ภักดีดำรง 3 จากบ้านเลขท่ี  
301 ถึงบ้านเลขท่ี 211 
และจากบ้านเลขท่ี 320/6
ถึงบ้านเลขท่ี 187/8-9 
ชุมชนศูนยก์ารค้า  หมู่ที ่7 

 เพือ่ปรับปรุงฝาบ่อพัก  
 น้ำให้แข็งแรงมากขึ้น 
 

 เปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำจากฝา  
 คอนกรีต  เป็นฝาเหล็กหล่อ 
 ขนาด 0.60 x 0.60 ม.  
 จำนวน 26 ฝา (ตามรูปแบบ 
 รายการก่อสร้างทีเ่ทศบาล  
 ตำบลประโคนชัยกำหนด) 

-  408,800 - - - ฝาบ่อพักน้ำ 
ทีป่รับปรุง 

 -ระบายน้ำจากผิว 
 จราจรได้เร็วขึ้น 
 -ประชาชนที่สัญจร  
 ผ่านมีความปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

6 ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.
ในถนน พร้อมปรับปรุงฝาบ่อ
พักน้ำ ภายในตลาดคิวรถเล็ก  
ชุมชนชัยมงคล หมู่ที6่ 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 เพือ่ปรับปรุงราง 
ระบายน้ำและฝาบ่อพัก 
 ให้แข็งแรงมากขึน้ 
 

 รื้อรางระบายน้ำคอนกรีตเดิม 
 และก่อสรา้งผวิจราจร คสล.  
 กว้าง 1 ม. ยาว 122 ม. หนา  
 0.15 ม. หรือมพีืน้ทีผ่วิจราจร 
ไม่น้อยกว่า 122 ตร.ม. พร้อม  
 เปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำจากฝา
ตะแกรงเหล็กเป็นฝาเหล็กหลอ่  
 ขนาด0.60 x 0.60 เมตร 
จำนวน 10 ฝา  (ตามรูปแบบ 
 รายการก่อสร้างทีเ่ทศบาล 
 ตำบลประโคนชัยกำหนด) 

- 271,400 
 

- - 
 

- รางระบาย
น้ำและฝา
บ่อพักน้ำที่
ปรับปรุง 

 ระบายน้ำจากชุมชน 
 ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

7 ปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำทางเท้า 
ทิศตะวันออกและทิศใต้ของ 
วัดกลาง  ชุมชนหลักเมือง  
หมู่ที ่3 

 เพือ่ปรับปรุงฝาบ่อพัก  
 น้ำให้แข็งแรงมากขึ้น 
 

 เปลี่ยนฝาบ่อพักนำ้จากฝา 
 คอนกรีตเป็นฝาเหล็กหล่อ  
 ขนาด 0.60 x 0.60 ม.  
 จำนวน 28 ฝา  (ตามรูปแบบ 
 รายการก่อสร้างทีเ่ทศบาล 
 ตำบลประโคนชัยกำหนด) 

- 454,100 - - - ฝาบ่อพักน้ำ 
ทีป่รับปรุง 

 ประชาชนทีเ่ดิน 
 บนทางเท้ามีความ 
 ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผดิชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8  ปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ ซอยภักด ี
 ดำรง 8 จากแยกหลังโรงเรียน 
 ประโคนชัยวิทยา ถึงทางหลวง 
 หมายเลข 24 ชุมชนวดัโคนคุม้ 
 ระเนียด หมู่ที ่5 

 เพือ่ปรับปรุง 
 ฝาบ่อพกัน้ำให้ 
แข็งแรงมากขึ้น 
 

 เปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำจากฝาคอนกรีตเป็น 
 ฝาเหล็กหล่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.  
 จำนวน 27 ฝา  (ตามรูปแบบรายการ 
 ก่อสร้างทีเ่ทศบาลตำบลประโคนชัย 
 กำหนด) 

- 424,400 - - - ฝาบ่อพักน้ำ 
ทีป่รับปรุง 

 -ระบายน้ำจากผิว 
 จราจรได้เร็วขึ้น 
 -ประชาชนที่สัญจร  
ผ่านมีความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

9 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. รูป 
ตัวยู พร้อมบ่อพกัน้ำถนนภายใน
ศูนยก์ารค้า  จากบ้านเลขที ่
184/1  ถึงบ้านเลขท่ี 459 
ชุมชนศูนยก์ารค้า หมู่ที ่7 

 เพือ่ระบายน้ำ 
 จากชุมชน 
 
 
 

 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตวัย ู 
 (ข้างทาง) กว้าง 0.50 ม. ลกึ 0.50 ม.  
 ยาว 69 ม.  ฝารางระบายน้ำ คสล.  
 ขนาด 0.40 x 0.59 ม. จำนวน 172    
 ฝา  บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 1 บอ่ 
 (ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถิน่ของกรมทางหลวง  
 ชนบท) 

- 264,700 
 

- - 
 

-   รางระบายน้ำ  
  ทีก่่อสร้าง 

 ไม่เกิดน้ำท่วมขังใน 
 ชุมชน 
 

กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป
ตวัยพูร้อมบ่อพกัน้ำ คสล. จาก 
ถนนปราบริปไูปทางทิศ
ตะวันออก (ทางเข้าวัดชัยมงคล) 
ชุมชนวัดโพธิ ์หมู่ที่ 7 

 เพือ่ระบายน้ำ 
 จากชุมชน 
 
 
 

 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตวัย ู  
 (2 ข้างทาง) กว้าง 0.50 ม. ลกึ 0.50  
 ม. ยาวข้างละ 95 ม. ฝารางระบายน้ำ  
 คสล. ขนาด 0.40 x 0.59 ม. จำนวน  
474 ฝา บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 2 บ่อ  
 (ข้างละ 1 บอ่) (ตามมาตรฐานงานทาง 
 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของ 
 กรมทางหลวงชนบท) 

- 724,300 
 

- - 
 

- รางระบายนำ้ 
ทีก่่อสร้าง 

 ไม่เกิดน้ำทว่มขังใน 
 ชุมชน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11  ก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 ถนนเลียบห้วยละเวีย้ จากแยก 
 ถนนภักดีดำรงถึงซอยดอกจาน 
 ชุมชนศูนย์การค้า หมู่ที ่7 

 เพือ่เพิม่แสง 
 สวา่งบริเวณ 
 ถนนเลียบ 
 ห้วยละเวีย้ 

 ก่อสร้างเสาไฟฟ้าถนน แบบกิง่เดีย่ว  
 สงู 9 ม. พร้อมอุปกรณ ์จำนวน 8  
 ต้น (ตามรูปแบบรายการก่อสรา้งที ่
 เทศบาลตำบลประโคนชัยกำหนด) 

- 478,3๐๐ 
 

- - -  เสาไฟฟ้าแสง 
 สว่างที่ติดตั้ง 

 ถนนเลียบห้วยละเวีย้ 
 มีแสงสวา่งมากขึน้  
 ประชาชนทีส่ัญจร 
 ผ่านมคีวามปลอดภัย 
 ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

12 เสรมิผวิจราจรลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตถนนชัยศิริ  จากแยก
ถนนศรีสวสัดิ์  ถึงทางหลวง
หมายเลข 24  ชุมชนวัดโคน 
คุ้มระเนียด - ชุมชนวัดโคนคุม้
อำปึล หมู่ที ่5 

 เพื่อเสริมผิว 
 จราจร ให้ม ี
 สภาพทีด่ขีึน้ 
 

 เสริมผวิจราจรลาดยางแอสฟัลท ์
 คอนกรีต กว้าง 7 ม. ยาว 287 ม.  
 หนา 0.05 ม. หรือมพีืน้ท่ีผวิจราจร 
 ไม่น้อยกว่า 2,009 ตร.ม.  (ตาม 
 รูปแบบรายการก่อสร้างทีเ่ทศบาล 
 ตำบลประโคนชัยกำหนด) 

- 914,700 
 

- - 
 

- ถนนท่ีเสริม
ผิวจราจร 

  ถนนได้มาตรฐาน 
  ประชาชนสัญจรได ้
  สะดวก 
 
 

กองช่าง 
 

13 ขยายไหล่ทาง คสล.ทิศตะวันตก 
ถนนอำนวยกจิ  จากอูส่ำรวย 
การชา่ง ถึงสี่แยกทางไปอำเภอ 
บ้านกรวด  ชุมชนวัดแจ้งคุม้
มัชฌิมา หมู่ที่ 1 

 เพือ่ขยาย 
 ไหล่ทางให ้
 ถนนกว้าง 
 ขึ้น 

 รื้อผวิคอนกรีตเดิม กว้าง 1 ม. ยาว   
 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ท่ี 
 ผวิจราจรไมน้่อยกว่า 100 ตร.ม.  
 และก่อสรา้งผวิจราจร คสล. กว้าง  
 1 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม.  
 หรือมีพืน้ท่ีผวิจราจรไม่น้อยกว่า  
 320 ตร.ม.  (ตามรปูแบบรายการ 
 ก่อสร้างทีเ่ทศบาลตำบลประโคนชัย 
 กำหนด) 

- - 219,800 
 

- 
 

- ไหล่ทางถนน 
ทีข่ยาย 

 ไหล่ทางกว้างขึ้น รถ 
 สัญจรไดส้ะดวกและ 
 สามารถจอดรถซื้อ 
 สินคา้ OTOP ได ้
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 เสรมิผิวจราจรลาดยาง 
แอสฟลัท์คอนกรีตพร้อม  
ปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ 
จากประตูหลงัวดัโพธิ ์ 
ถึงแยกถนนพิบูลย์สวัสดิ์ 
ชุมชนวัดโพธิ์  หมูท่ี ่7 

 เพื่อเสริมผิวจราจร 
 ให้มีสภาพทีด่ขีึ้น  
 และปรับปรุงฝา 
 บ่อพักน้ำให้ 
 แข็งแรงมากขึ้น 
 
 

 -เสริมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัท์ 
 คอนกรีต กว้าง 7 ม. ยาว 336 ม.   
 หนา 0.05 ม. หรือมีพืน้ทีผ่วิ 
 จราจรไมน้่อยกว่า 2,352 ตร.ม.  
 -เปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำจากฝา  
 คอนกรีตเป็นฝาเหลก็หล่อ ขนาด  
 0.60x0.60 ม.  จำนวน 39 ฝา   
 (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที ่
 เทศบาลตำบลประโคนชัยกำหนด) 

- - - - 
 

1,698,300 
 

ถนนท่ีเสริมผิว
จราจร  และ 
ฝาบ่อพักน้ำที่
ปรับปรุง 

  ประชาชนสามารถ 
  สญัจรไดส้ะดวก 
 ปลอดภัย และ 
 ระบายนำ้จากผิว 
 จราจรได้เร็วขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 
 
 

รวม 14 โครงการ   2,085,600 3,940,700 219,800 - 1,698,300    
 
 

  (2) แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงอาคารใน 
โรงผลติน้ำประปา 

 เพื่อปรับปรุงอาคาร 
 ในโรงผลติให้อยู่ใน  
 สภาพพร้อมใช้งาน 

อาคารสำนักงาน หอถังสงู อาคาร
ผลตินำ้ประปา อาคารเก็บนำ้ใส 
และอาคารสูบน้ำดิบ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - -  อาคารในโรงผลติน้ำ 
 ประปาที่ปรับปรุง 

 ผลิตน้ำประปาไดเ้พียงพอ 
 กับความต้องการของ 
 ประชาชน 

กองการ 
ประปา 

 
2 ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ 
 เพื่อใช้เก็บอุปกรณ ์
 สำหรับปฏิบัตงิาน  
 ประปา 

อาคารอเนกประสงค์ขนาด ๘x๑๒ 
ม. จำนวน ๑ หลัง 

- - 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- อาคารอเนกประสงค ์
ที่ก่อสร้าง 

อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งาน 

กองการ 
ประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 วางท่อเมนประปาบริเวณ 
ถนนชัยศิริ  จากสี่แยกถนน 
ศรีสวสัดิ์ถึงถนนนัยประศาสน ์

เพือ่ลดปัญหาแรงดัน 
ของนำ้ประปา 

ท่อเมนประปา PVC ขนาด 
Ø 4 นิว้  ช้ัน 8.5  ชนิด
แขวนยาง จำนวน 47 
ท่อน ยาว 282 ม.  

- - - - 350,000 แรงดันของ 
น้ำประปา 

 ประชาชนได้ใช้ 
 น้ำประปาทีไ่หล 
 แรงมากขึ้น 

กองการ 
ประปา 

4 วางท่อเมนประปาบริเวณ 
ถนนประโคนชัย-บุรรีัมย์  
จากโกดังร้านรุ่งเรืองกอ่สรา้ง 
-ร้านเสรมิสวยเรไร 

 เพือ่ลดปัญหาการ 
 ซ่อมบำรุงท่อเมน 
 ประปา 

ท่อเมนประปา PVC ขนาด
Ø 6 นิว้  ช้ัน 8.5  ชนิด
แขวนยาง จำนวน 75 
ท่อน ยาว 450 ม. 

- - - - 300,000 แรงดันของ 
น้ำประปา 

 ประชาชนมีน้ำ 
 ประปาใช้ตลอด 

กองการ 
ประปา 

5 ก่อสร้างรั้วบรเิวณทีด่ิน 
โฉนดเลขท่ี 7529 ตำบล 
ประโคนชัย 

 เพือ่แสดงขอบเขต 
 สถานทีก่่อสร้าง 
 อาคาร/สถานท่ี 
 ราชการ 

รั้วสูง 2 ม. ยาว 1,000 ม. - - - - 3,000,000  พืน้ท่ีที่ 
 ก่อสร้างรั้ว 

 ทรัพยส์ินของ 
 ราชการมีความ 
 ปลอดภัย 

กองการ 
ประปา 

รวม 5 โครงการ   - ๓๐๐,๐๐๐ - 500,000 3,650,000    
 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงผิวพ้ืนอาคารตลาดสด
เทศบาลตำบลประโคนชยั 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2565) 

 เพือ่ปรับปรุงผิวพืน้ให้ง่าย 
 ตอ่การทำความสะอาด 

ปูพื้นกระเบ้ืองชนิดผิวทราย  
ขนาด 0.60x0.60 ม. พื้นที ่
ไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. 

1,090,000 - - - -  ผิวพ้ืนที ่
 ปรับปรุง 

 ผิวพ้ืนอาคารตลาดสดเทศบาล 
 ทำความสะอาดได้ง่ายขึน้ และ
เป็นตลาดสดน่าซื้อ 

กอง  
สาธารณสุข 

 
รวม 1 โครงการ   1,090,000 - - - -    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิม่เติม  ครั้งที่ 3/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 วางทอ่เมนประปาถนน 
ประโคนชัย - บ้านเขว้า 
(จากสี่แยกสญัญาณไฟ
จราจรถึงสดุเขตเทศบาล
ตำบลประโคนชัย) 

 เพื่อลดปัญหา  
แรงดนัน้ำประปา 
 ไหลอ่อน 

 ท่อเมนประปา PVC ชนิดปากระฆงัขนาด  
 Ø 4 นิ้ว ช้ัน 8.5 จำนวน 129 ท่อน  
 ยาว 774 ม. ตดิตั้งประตูน้ำ เหลก็หล่อ  
 Ø 4 นิว้ 2 ชุด  (ตามรูปแบบรายการ 
 ก่อสร้างทีเ่ทศบาลตำบลประโคนชัย 
 กำหนด) 

- 700,000 - - -  แรงดันของน้ำ 
 ประปา 

 ประชาชนได ้
 ใช้น้ำประปา 
 อย่างเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 

2 วางท่อเมนประปาชุมชน
ศูนย์การค้า 

 เพือ่ลดปัญหา 
 การซ่อมบำรุง 
 ท่อเมนประปา 

 ท่อเมนประปาPVC ชนิดแหวนยาง ขนาด   
 Ø 4 นิ้ว ช้ัน 8.5 จำนวน 31 ท่อน ยาว  
 170 ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที ่
 เทศบาลตำบลประโคนชัยกำหนด) 

- 196,700 - - -  ท่อเมนประปา 
 ที่วาง 

การซ่อมบำรุง
ท่อเมนประปา 
สะดวกขึน้ 

กองการ 
ประปา 

3  ปรับปรุงบ่อกรองทราย 
 โรงผลติน้ำประปา 
 เทศบาล 

 เพือ่ให้ได้น้ำ 
 ประปาทีม่ ี
 คุณภาพ 

 ปรับปรุงบ่อกรองทราย  จำนวน 4 บ่อ 
 (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างทีเ่ทศบาล 
 ตำบลประโคนชัยกำหนด) 

- - 170,500 - -  คุณภาพของ 
 น้ำประปา 

 ประชาชนได ้
 ใช้น้ำประปา 
 ทีส่ะอาด 

กองการ 
ประปา 

รวม 3 โครงการ   - 896,700 170,500 - -    
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-81- 
 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที ่5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมุดหมายที ่11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 15  ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไมท้ีย่ั่งยืนฯ 
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีดี่ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      3.1 กลุยทธ์  :  ปรับปรุงภูมิทศัน์และเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขยีวในชุมชน 
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทศันเ์กาะกลางทางเบ่ียง 
ทางหลวงหมายเลข 24 ที่ กม.154 
+710 (สี่แยกประโคนชัย) 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน ์
 ใหม้ีความสวยงามและ 
 เพิม่พื้นที่สีเขียว 

 พื้นทีป่รับปรุงภูมิทศัน์   
 ไม่น้อยกว่า 6,900   
 ตร.ม. 

- - 3,281,800 - -  ภูมิทัศนบ์ริเวณ 
 ทีป่รับปรุง 

เกาะกลางทางเบ่ียง  
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
 

กองช่าง 
 

2 ปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณเสาธงหน้า
สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย 

 เพื่อความสวยงามของ 
 สถานทีร่าชการ 

 ปลูกไมด้อกไม้ประดับ 
 และก่อสรา้งสระน้ำ 
 พร้อมตดิตั้งนำ้พุ 

๕๐๐,๐๐๐ - - - -  ภูมิทัศนบ์ริเวณ 
ที่ปรับปรุง 

สำนักงานเทศบาล 
ตำบลประโคนชัย 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

สำนกัปลดั 
 

รวม 2 โครงการ   500,000 - 3,281,800 - -    
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิม่เติม  ครั้งที่ 3/2565 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จา้งที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ เขียน
แบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง
ลำคลองสาธารณะประโยชน์ 

 เพือ่ปรับปรุง 
 ภูมิทัศน์ให้ม ี
 ความสวยงาม  

 รายละเอียดและแบบแปลน 
 โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน ์
 ห้วยศาลาและห้วยตาสะอาด 

- 200,000 - - -  แบบแปลนโครงการ 
 ทีจ่้างเขยีนแบบและ  
 ประมาณราคา 

 แบบแปลนโครงการ 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วย 
 ศาลาและห้วยตาสะอาด 

กองช่าง 
 

รวม 1 โครงการ   - 200,000 - - -    
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          3.2 กลุยทธ์  :  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สร้างจิตสำนกึในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เพือ่สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จ
การสร้างจิตสำนึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีจิต 
สำนกึท่ีดีในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 1 โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    

 
      3.3 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 

 (๑) แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารจอด
รถบรรทกุขยะพร้อม
ห้องเก็บอปุกรณ ์
(แกไ้ข คร้ังท่ี 
1/2566) 

 เพื่อรักษารถและ  
 อุปกรณ์ให้อยู่ใน 
 สภาพพร้อมใช้งาน 

 อาคารจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์  
 กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๔๙ ม. พืน้ท่ีใช้สอย 
 ไม่น้อยกว่า ๘๔๔ ตร.ม. จำนวน ๑ หลงั 

- -  ๑,๕๐๐,๐๐๐ - -  อาคารจอดรถบรรทกุ 
 ขยะพร้อมห้องเก็บ 
 อุปกรณ์ก่อสร้าง 

 มีสถานท่ีจอดรถ 
 และเก็บอุปกรณ ์
 ที่มัน่คงแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุข 

2  ศึกษารายละเอียด  
 และออกแบบศูนย ์ 
 กำจดัขยะมลูฝอย 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและกำจัดขยะ
ใหถู้กหลักสุขาภบิาล 

 รายละเอียดและแบบแปลนศนูยก์ำจัด 
 ขยะมูลฝอย 

- -  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -  แบบแปลนศูนย ์ 
 กำจัดขยะมลูฝอย 

 ศูนย์กำจัดขยะฯ  
 ที่ถูกสุขลักษณะ 

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 2 โครงการ   - - 3,๕๐๐,๐๐๐ - -    
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที ่3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  :  หมุดหมายที ่4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 3  สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ทีด่ีสำหรบัทุกคนในทุกช่วงวัย 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที ่1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
      4.๑ กลุยทธ์  :  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามยัที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

  (1) แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พระราชดำริดา้น 
สาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 
พระราชดำริที่เกีย่วข้อง 
กับงานด้านสาธารณสุข 

 โครงการพระราชดำร ิ
 ด้านสาธารณสุข ตามมต ิ
 ทีป่ระชุมประชาคม 
 อย่างน้อย 3 โครงการ 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จ 
ของโครงการที ่
ดำเนินการ 

 ประชาชนในชุมชน 
 มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุข 

 

2 อบรมและศึกษา 
ดงูานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
 การดำเนินงานดา้น  
 สาธารณสุขให้แก่ อสม. 

 อสม. เทศบาลตำบล 
 ประโคนชัย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

อสม.ผา่นการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
มากกว่าร้อยละ ๗๕ 

 อสม.มคีวามรู้ความ 
 สามารถนำไปพัฒนา 
 งานสาธารณสุขใน 
 ชุมชนได้ 

กอง 
สาธารณสุข 

 

3 พัฒนางาน
สาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชน 

 เพือ่สนับสนุนการ  
 พัฒนางานสาธารณสุข  
 มูลฐานในชุมชน 
 

 ๑) พัฒนาศักยภาพดา้น 
 สาธารณสุข 
 ๒)แก้ไขปญัหาสาธารณสุข 
 ๓) การจัดบริการสุขภาพ  
 เบื้องต้นในศนูย์ ศสมช. 
 (อสม. ๑๖ ชุมชนๆ ละ   
 ๗,๕๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จ 
ของกิจกรรมที ่ 
อสม.ดำเนินการ 

 การดำเนินงาน   
 สาธารณสุขมลูฐาน 
 มีประสิทธิภาพยิ่ง  
 ขึน้ 

กอง 
สาธารณสุข 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-84- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4  สัตว์ปลอดโรค  
 คนปลอดภัย จาก 
 โรคพิษสุนขับา้ 

 

 1. เพือ่สำรวจข้อมูล 
 จำนวนสัตว์และขึ้น 
 ทะเบียนสตัว์ 
 2. เพือ่ฉีดวัคซีน  
 ป้องกันและควบคุม 
 โรคพษิสุนัขบ้า 

 -สำรวจข้อมูลประชากร  
 สนัุข/แมวทีม่ีเจ้าของและ 
 ไม่มีเจา้ของในเขตเทศบาล 
 ปีละ ๒ ครั้ง (มี.ค. , ส.ค.)  
 -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน   
 ตวัละ 3 บาทต่อครั้ง 
 -ค่าดำเนินการฉีดวัคซีน   
 ตัวละ 30 บาท 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 จำนวนสนัุข/แมว 
 ที่มีเจ้าของและ 
 ไม่มีเจา้ของ ทีไ่ด ้
 จากการสำรวจ  
 และได้รับการฉีด 
 วัคซีน 

 สัตว์และคน  
 ปลอดภัยจาก 
 โรคพิษสุนัขบ้า 
 

กอง 
สาธารณสขุ 

 
 
 

รวม 4 โครงการ   760,000 760,000 760,000 760,000 760,000    
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
พร้อมจัดซื้อครุภณัฑ ์
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 
 

 เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด  
 ประชุม อบรมใหแ้ก่  
 ประชาชน และ อสม. 

1) เวท ีขนาด กว้าง ๒.๔๐ ม. x ยาว   
๕.๔๐ ม. x สูง ๐.๔๐ ม. จำนวน 1 ชุด 

 2) ติดตั้งม่านพร้อมอุปกรณ์ (ขนาด   
 120 x 50 ซม. จำนวน 2 ชุด , ขนาด  
 140 x 100 ซม. จำนวน 2 ชุด ,ขนาด   
 165 x 140 ซม. จำนวน 2 ชุด และ  
 ขนาด 250 x 160 ซม. จำนวน 2 ชุด) 
 3) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง  
 จำนวน ๑ ชุด 
 4) ไมคไ์รส้าย จำนวน ๑ ชุด 

77,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

3,000 

- - - -  ห้องประชุม  
 ศูนยบ์ริการ  
 สาธารณสุข 
 ทีป่รับปรุง 

 มีห้องประชุมที ่
 พร้อมจัดประชุม 
 อบรม 

กอง 
 สาธารณสุข 
 (งานศูนย์ฯ) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
พร้อมจัดซื้อครุภณัฑ ์
(ต่อ) 
 

  5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น แบบ 
 ตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐  
 บีทีย ูจำนวน ๓ เครื่องๆ ละ 27,900.-  
 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) (ตามบญัชีมาตรฐาน 
 ครุภัณฑ)์ 

83,700 
 

 

       

รวม 1 โครงการ   213,700 - - - -    
 
 

      4.2 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน 
  (1) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมผู้ประกอบการ 
ร้านอาหารและตลาดสด
เทศบาล ต.ประโคนชัย  
พร้อมศึกษาดูงาน 

 เพื่อส่งเสรมิให้ 
ปฏิบัตตินได้ถูก
หลักสขุาภิบาล 

 ผู้ประกอบการร้านอาหาร  
 และในตลาดสดเทศบาล  
 ตำบลประโคนชัย 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของผู ้
 ประกอบการที ่
 ปฏิบัติถูกหลัก 
 สุขาภิบาล 

 ร้านอาหารและ  
 ตลาดสดสะอาด  
 น่าซือ้ และถูกหลัก 
 สุขาภิบาล 

กอง 
สาธารณสุข 

 

2 พัฒนาศักยภาพดา้น 
สาธารณสขุ 
 

 เพื่ออบรมให้
ความรู้ทางด้าน  
 สาธารณสขุ 

 กลุ่มผู้ประกอบการงาน  
 สุขาภิบาลอาหาร , กลุม่  
 ด้านส่งเสรมิสุขภาพ และ 
 กลุ่มเสี่ยง 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรมผ่าน
การอบรมพัฒนา
ศักยภาพมากกว่า
ร้อยละ ๗๕  

 ผู้เข้าอบรมมีความรู้  
 ด้านสาธารณสุข  
 เพิ่มขึน้ 

กอง 
สาธารณสขุ 

 

รวม 2 โครงการ   330,000 330,000 330,000 330,000 330,000    
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      4.3 กลุยทธ์  :  พัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
   (1) แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างโรงฆา่สตัว์ 
เทศบาลตำบล 
ประโคนชัย  

 เพือ่มีโรงฆ่าสัตว์ทีไ่ด้มาตรฐาน   
 ถูกหลักสขุาภิบาล ไม่ก่อมลพิษ 
 ตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

 โรงฆ่าสตัว์ ๑ แห่ง  
 ตามแบบมาตรฐาน 
 กรมปศุสตัว ์

- - - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ 
ประชาชนที่บริโภค 
เนื้อสัตว ์

 ประชาชนได้บริโภค 
 เนื้อสัตว์ท่ีมีคณุภาพ  
 ปราศจากสิ่งปนเปือ้น  

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 1 โครงการ - - - - - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐    

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่13  :  หมุดหมายที ่7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ 
         และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที ่1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีดี่ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      5.๑ กลุยทธ์  :  ส่งเสริมการยกระดับรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
   (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมส่งเสรมิอาชีพให้แก่
ประชาชน 

 เพือ่ส่งเสรมิการสร้าง 
 โอกาสในการประกอบ 
 อาชีพและเพิม่รายได ้

 ประชาชนท่ีมีความ 
 สนใจ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จ 
ของการพัฒนา
ทักษะดา้นอาชีพ 

 ผู้เข้าอบรมมีอาชีพ 
 เสริมและมีรายได ้
 เพิม่ขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพ 
ชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารท 
ประโคนชัย 

 เพื่อส่งเสรมิการพัฒนา 
 คุณภาพสินค้าและการ 
 บริหารจดัการชมรมให ้
 มีประสิทธิภาพ 

สมาชกิชมรมกุ้งจ่อม 
กระยาสารทประโคน
ชัย 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของมลูค่า 
การจำหน่ายสินค้า 
OTOP เพิม่ขึน้ 

 ชมรมกุ้งจ่อมฯ ม ี
 ประสิทธิภาพและ 
 เกิดประสิทธิผล 

กอง 
สวัสดิการ 

สงัคม 

รวม  ๒ โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000    
 

             (๒) แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติ 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดตั้งสถานธนานบุาล    
เทศบาลตำบลประโคนชยั 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 เพื่อบรรเทาปญัหาด้าน 
 การเงินของประชาชน 
 ผู้มีรายได้น้อย 
 

สถานธนานุบาล
เทศบาล 

ตำบลประโคนชัย 
จำนวน ๑ แห่ง 

- - 7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -  ความพงึพอใจของ 
 ประชาชนท่ีมาใช้ 
 บริการ 
 

 ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
 สามารถแก้ปญัหาทางการเงิน 
 ในระยะสั้น ไดโ้ดยไม่ต้องเสีย   
 ดอกเบีย้ในอัตราทีสู่ง 

สำนักปลดั 
 

รวม 1 โครงการ - - - - 7,000,000      
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-88- 
 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  :  หมุดหมายที ่1  ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 2  ยุติความหวิโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรรีัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านเศรษฐกิจ 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      5.2 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

           (1) แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1   ฝกึอบรมการเกษตรตาม  
  แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด  
  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

 เพื่อส่งเสรมิความรู้ในการ  
 ทำเกษตรทฤษฎีใหม ่

 เกษตรกรหรือผู้  
 ทีม่ีความสนใจ 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม 
 ทีม่ีความรู้ในการทำ
เกษตรทฤษฎีใหม ่

 ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 นำความรู้ไปใช้ 
 ทำการเกษตรได ้

กองสวัสดิการ 
สังคม 

รวม 1 โครงการ - - 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐    
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 ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที ่3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13  :  หมุดหมายที ่9  ไทยมีความยากจนขา้มรุน่ลดลง และมีความคุม้ครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที ่3  สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที ่1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
      6.๑ กลุยทธ์  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
   (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงตอ่เด็ก สตรี 
และบคุคลในครอบครัว 

 เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชน 
 ได้มสี่วนร่วมการป้องกัน 
 และแก้ไขปญัหาความ 
 รุนแรงตอ่เด็ก สตรี และ 
 บุคคลในครอบครัว 

 เด็ก สตรี และ 
 บุคคลในครอบครัว 

 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว
ลดลง 

  ประชาชนได้มสี่วนร่วม 
  ในการป้องกัน/แก้ไข 
  ปัญหาความรุนแรงต่อ 
  เด็ก สตรี และบุคคล 
  ในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

2 สร้างความเข้มแขง็แก่
สถาบันครอบครัว 

 เพือ่ส่งเสรมิการพัฒนา  
 สถาบันครอบครัวใหม้ี  
 ความอบอุน่ 

 ตัวแทนครอบครัว 
 ในชุมชน 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ระดับความสำเร็จ 
การแก้ไขปัญหา 
ครอบครัว 

 ประชาชนมีภูมิคุม้กัน  
 ทางสังคมทีเ่ข้มแขง็ 

กอง
สวสัดิการ 

สังคม 
3 อบรมสภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาลตำบล
ประโคนชยั 
(แก้ไขคร้ังท่ี  1/2565) 

 เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็กและ 
 เยาวชนมีสว่นร่วมในการ 
 พัฒนาตนเองชุมชนสังคม 

 เดก็และเยาวชน 
 ในเขตเทศบาล 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบล 
ประโคนชัย 

 เด็กและเยาวชนมีการ  
 แสดงออกท่ีสอดคล้อง 
 กับระดับความรู้ความ   
 สามารถ 

กอง
การศึกษา 

รวม 3 โครงการ   140,000 140,000 140,000 140,000 140,000    
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      6.2 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่  
   (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมและส่งเสริม
พัฒนาสตรเีทศบาล
ตำบลประโคนชัย 

เพือ่ส่งเสริมการเพิม่ศักยภาพ 
 การดำเนินกิจกรรมของสตร ี
 เทศบาล 

 กลุ่มสตรีเทศบาล 
 ตำบลประโคนชัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

สตรมีีศักยภาพใน
การพัฒนาเทศบาล 

 กลุ่มสตรไีด้มีบทบาท  
 ในการพัฒนาเทศบาล 
 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
2 อบรมให้ความรู้เกี่ยว  

กับสทิธิประโยชน์แก่ 
ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส ์

 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วย 
 เอดส์มีความรู้ความเข้าใจ 
 ในสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดร้ับ 

 คนพิการ และ 
 ผู้ป่วยเอดส์ใน 
 เขตเทศบาล 

2๐,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของผู้พิการ  
และผูป้่วยเอดส์ทีเ่ข้า
อบรมมีคณุภาพชีวิต
ทีด่ีขึ้น 

 ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
 ได้รับสิทธิประโยชน ์
 ทีก่ฎหมายกำหนด 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

3 ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ
(ศึกษาดูงาน) 

 เพื่อส่งเสรมิให้ผูส้งูอายุ  
 ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง  
 มีความสุข 

 ผู้สูงอายใุนเขต 
 เทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คุณภาพชีวิตของ
ผู้สงูอายุทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

 ผู้สูงอายุมีคณุภาพ 
 ชีวิตทีด่ ี

กอง 
สวสัดิการ 

สังคม 
4 เสรมิสร้างคุณคา่ 

ผู้สูงวยัใส่ใจผู้สูงอาย ุ
(วันผู้สูงอายุ) 

 เพือ่สง่เสรมิใหผู้ส้งูอาย ุ
 รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง 

 ผู้สงูอายใุนเขต 
 เทศบาล 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุท่ีเข้า 
ร่วมงาน 

สังคมตระหนักถึง 
คุณค่าของผูสู้งอาย ุ

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
5 โรงเรียนปันสุขผู้สูง 

อายุเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย 

 เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับการ 
 เรียนรู้ในด้านต่างๆ และ 
 ได้พบปะแลกเปลีย่น 
 ความรู้กัน 

 จัดทำหลักสตูร 
 โรงเรียนปนัสุข 
 ผู้สูงอายฯุ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

มีหลักสูตรสำหรับ
จัดให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆ 

 ผู้สูงอายมุีการเรยีนรู ้
 ตามหลักสูตร  และ 
 ได้พบปะแลกเปลีย่น 
 ความรู ้

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

รวม 5 โครงการ   570,000 570,000 570,000 570,000 570,000    
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           6.3 กลุยทธ์  :  เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ช่วยเหลือบรรเทา 
 ทุกข์ สงเคราะหผ์ู ้
 ยากไร้และผู้ด้อย 
 โอกาสทางสังคม 
 

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัต ิ 
 งานตามภารกิจพันธกิจ 
 ของสำนักงานกิ่งกาชาด  
 อำเภอประโคนชัย 
 

 1)อุดหนนุสำนกังานกิ่ง 
กาชาดอำเภอประโคนชัย 
 2) ผู้ยากไร้และผูด้้อย  
 โอกาสทางสังคมในเขต 
 พืน้ท่ีอำเภอประโคนชัย 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

 ผู้ยากไร้และผู้ด้อย 
 โอกาสทางสังคมที ่
 ได้รับการช่วยเหลอื 

 สามารถช่วยเหลือ 
 และแก้ไขปญัหาความ 
 เดือดร้อนได้ทันท่วงท ี

กอง 
สวัสดิการ

สงัคม 

2 สงเคราะห์ผูด้อ้ย 
โอกาส 

 เพือ่บรรเทาความเดือด  
 -ร้อนเบ้ืองต้นใหแ้ก่ผู้  
 ดอ้ยโอกาส 

 ผู้ดอ้ยโอกาสใน ๑๖  
 ชุมชน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละผู้ด้อยโอกาส 
 ทีไ่ด้รับสวัสดิการ 
 สงัคม 

 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ 
 ช่วยเหลืออย่างทั่วถงึ 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 
รวม 2 โครงการ   90,000 90,000 90,000 90,000 90,000    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1  ให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนตามภารกิจ 
 ของเหล่ากาชาด 
 จังหวัดบรุีรัมย ์

 เพือ่บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข 
 ขจัดโรคภัย และบำบัดภัย 
 ใหก้ับเด็ก สตรี คนชรา  
 ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้ยากไร ้
 ในจังหวัดบุรีรัมย ์

-อุดหนนุเหล่ากาชาด 
 จังหวัดบรุีรัมย ์
-เดก็ สตรี คนชรา  
 ผู้ดอ้ยโอกาส และ 
 ผู้ยากไร้ ในจังหวัด 
 บุรีรัมย ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ภารกิจของ 
เหล่ากาชาด 
ทีด่ำเนินการ 

 เด็ก สตรี คนชรา ผูด้้อย 
 โอกาส และผู้ยากไร้ใน 
 จังหวดับุรีรัมย์ได้รับการ 
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว  
 ทันต่อเหตุการณ์ และม ี
 คุณภาพชีวิตทีด่ขีึน้ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

รวม    ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านความมั่นคง 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  :  หมุดหมายที ่8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะทีน่่าอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 3  สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที ่4  ด้านรกัษาความม่ันคงและความสงบ 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีดี่ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
      6.4 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
   (๑) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงคป์้องกัน 
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

 เพือ่สง่เสรมิการป้องกนัและ 
 แก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยงและประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

 ประชาชนห่างไกล  
 ยาเสพตดิ ปัญหา 
 ยาเสพตดิลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 1 โครงการ   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผดิชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ 

 เพือ่ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกบั  
 ยาเสพตดิ และเยาวชน 
 กลุ่มเสี่ยงมีความเข้าใจ 
 เกี่ยวกับภัยยาเสพตดิ 

 -อุดหนุนทีท่ำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 
 -กลุ่มเสีย่งในพ้ืนท่ีอำเภอ
ประโคนชัย 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรมป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

 -สามารถบำบดัและปราบปราม   
 ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพติด   
 -เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีภมูิคุ้มกัน 
 ยาเสพตดิ 

กอง 
สาธารณสุข 

 

รวม 1 โครงการ   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-93- 
 
 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี :  ยุทธศาสตร์ที ่3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13  :  หมุดหมายที ่9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุม้ครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที ่3  สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที ่1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
      7.1 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคณุภาพชีวิตที่ด ี  
   (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 เพือ่เป็นสถานที่กลาง 
 ในการประสานงาน 
 ใหค้วามช่วยเหลือ 
 ประชาชนขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในอำเภอประโคนชัย 
 

  -อุดหนุนองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลบ้านไทร 
  -ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
  ช่วยเหลือประชาชนของ   
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
  ในอำเภอประโคนชัย 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จ 
ของการชว่ยเหลือ 
ประชาชน 

 ประชาชนได้รบัการ  
 ช่วยเหลือทันท่วงท ี
 -ด้านสาธารณภยั  
 -ด้านการส่งเสรมิและ 
 พัฒนาคุณภาพชีวติ  
 -ด้านการป้องกันและ  
 ควบคุมโรค 

สำนักปลดั 
 

รวม 1 โครงการ - - 12,000 12,000 ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐0 ๑๒,๐๐๐    
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13  :  หมุดหมายที ่12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุง่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที ่3  สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดสีำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
      7.2 กลุยทธ์  :  เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
   (1) แผนงาน  :  การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ฝกึอบรม/ทบทวน 
 อาสาสมัครป้องกันภัย  
 ฝ่ายพลเรือนเทศบาล 
 ตำบลประโคนชัย 

 เพือ่ให้ อปพร. มีความรู้และ  
 ทักษะในการปฏิบัตงิานป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัย  

 อปพร. เทศบาลตำบล 
 ประโคนชัย 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความสำเร็จใน  
 การฝึกอบรม/ทบทวน  
 อปพร. 

อปพร.ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

สำนกัปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

2  ฝึกอบรมการป้องกนั 
 และระงับอัคคภีัย  
 เบ้ืองต้น 

 เพือ่ให้ประชาชนได้มสี่วนร่วม 
ในการป้องกันและระงับอัคคภีัย 

 นักเรียนและประชาชน 
 ในเขตเทศบาลตำบล  
 ประโคนชัย 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ระดบัความสำเร็จใน 
 การฝกึอบรม 
 

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

3  ฝกึซ้อมแผนป้องกัน 
 และระงับอัคคภีัย 

 เพือ่เตรียมความพร้อมในการ 
 ป้องกันและระงับอัคคีภยัที ่
 อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 อปพร. เทศบาล และ 
  หน่วยงานข้างเคียง 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จการ
ฝึกซ้อมแผน 

สามารถป้องกนัและระงับ
อัคคีภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
(งานปอ้งกันฯ) 

4  จัดกิจกรรมวนั อปพร. เพือ่ให้ประชาชนเข้าใจบทบาท 
หนา้ทีข่อง อปพร. 

  อปพร. เทศบาลตำบล
ประโคนชยั 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ อปพร. เทศบาลที ่
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนเขา้ใจบทบาท
หน้าทีข่อง อปพร.มากข้ึน 

สำนกัปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

5  ป้องกนัและลดอุบัตเิหต ุ 
 ทางถนนในช่วงเทศกาล 

เพื่อรณรงคใ์หป้ระชาชนปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจรในช่วงเทศกาล 

  เทศกาลขึ้นปีใหม ่
  เทศกาลสงกรานต ์

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ระดับความสำเร็จการ
ลดอุบตัเิหตุบนถนนใน 
ช่วงเทศกาล 

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างหอจา่ยน้ำ 
รถดับเพลงิ 
(แก้ไข คร้ังท่ี 
1/2566) 

เพื่ออำนวยความสะดวก  
 ในการจ่ายน้ำใสร่ถดบั   
 เพลิง 

 หอจ่ายน้ำขนาดความจุ   
 ๓๐ ลบ.ม. พร้อมระบบ 
 สูบน้ำอัตโนมตัิด้วยไฟฟ้า  
 จำนวน ๑ หลัง 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - -  หอจา่ยน้ำ 
 รถดับเพลิง 
 ที่ก่อสร้าง 

สามารถระงับเหตุ
อัคคภีัยได้อยา่ง 
รวดเร็ว 

สำนักปลดั 
(งานป้องกนัฯ) 

รวม 6 โครงการ - - 115,000 115,000 1,615,000 115,000 115,000    
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิม่เติม  ครั้งที่ 1/2565 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝกึอบรมจดัตั้งชุดปฏิบตัิ 
การจติอาสาภัยพบัิติ
ประจำเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย 

เพือ่จัดตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั  

 -จิตอาสาภัยพิบัติประจำ 
 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 50 คน 
 -ผู้สังเกตการณ์ (นักเรียน 
 จิตอาสา)  10 คน 

200,000 - - - -  ความสูญเสียในชีวติ 
 และทรัพยส์ินจาก 
 สาธารณภัยลดลง 

 สามารถปฏิบัต ิ 
 หน้าทีเ่มื่อเกิด 
 สาธารณภัย 
 ได้อยา่งมี  
 ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
 (งานป้องกันฯ) 

 

2 ฝกึอบรมทบทวนชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจำเทศบาล 
ตำบลประโคนชยั 

เพือ่เสรมิสร้างศักยภาพ 
ใหแ้ก่ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจำ
เทศบาล 

 -จิตอาสาภัยพิบัตปิระจำ 
 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 50 คน 
 -ผู้สังเกตการณ์ (นักเรียน 
 จิตอาสา)  10 คน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000  ความสูญเสยีในชีวติ  
 และทรัพยส์ินจาก 
 สาธารณภัยลดลง 

 สามารถปฏิบัต ิ
 หน้าทีเ่มื่อเกิด 
 สาธารณภัย 
 ได้อย่างม ี
 ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

 

รวม 2 โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
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 ก. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  :  หมุดหมายที ่13  ไทยมภีาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที ่16  ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทกุคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง 
           สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
      7.3 กลุยทธ์  :  พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและปรับปรุงสถานทีป่ฏิบัติงาน 
   (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผดิชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

 เพื่อพัฒนาศกัยภาพ 
 ของสมาชิกสภาและ 
 บุคลากรให้มคีวาม 
 พร้อมในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
และบุคลากรเทศบาล 

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐  4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ร้อยละของบคุลากร 
ทีไ่ด้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแผน 
พัฒนาบุคลากร 

 บุคลากรเทศบาล 
 ปฏิบัติงานได้อย่าง 
 มีประสิทธิภาพ 
 และถูกระเบียบ 

สำนกัปลดั 

2 ก่อสร้างสำนักทะเบียน 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 เพื่อรองรับปริมาณ 
 เอกสารที่เพ่ิมมากขึ้น  
และการบริการประชาชน 
 

 อาคาร คสล. ๒ ช้ัน    
 กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๒๐  
 ม. หรือคิดเป็นพืน้ท่ี 
 ไม่น้อยกวา่ ๔๐๐ 
 ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง 

- - - 5,600,000 - อาคารสำนักทะเบียน 
 ท้องถิ่นเทศบาล 
 ตำบลประโคนชัย 

 จัดเกบ็เอกสารได้ 
เพียงพอ ประชาชน 
 มคีวามพึงพอใจใน 
 การใหบ้ริการ 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70)  เทศบาลตำบลประโคนชัย  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 
  

-97- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 เปิดให้บริการดา้น 
ทะเบียนราษฎรด้วย 
ระบบคอมพิวเตอร์   
 

 เพือ่ส่งเสรมิการให้  
 บริการงานทะเบียน 
 ราษฎรแก่ประชาชน 
 ในเขตเทศบาลตำบล 
 ประโคนชัย 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
 ประกอบด้วย 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบท่ี1 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จำนวน  3  เครื่อง 
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ 
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OME) 
ทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 เครื่อง 
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
24 ช่อง  แบบท่ี 2  จำนวน 1 เครื่อง 
4) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart   
Card Reader)  จำนวน 6 เครื่อง 
5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  ชนดิ  
Network  แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที)  จำนวน 2   
เครื่อง 
6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA  จำนวน  3   
เครื่อง 
7) สแกนเนอรส์ำหรับงานเกบ็เอกสารระดบัศูนย์  
บริการ แบบท่ี 1  จำนวน  2  เครื่อง 
8) เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK  
PRINTER)  จำนวน  2  เครื่อง 
 9) เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED  
 PRINTER)  จำนวน  1  เครื่อง 

- 
 

1,100,000 - -   -  จำนวนประชาชน 
 ทีม่าขอรับบริการ 
 และความพึงพอใจ 
 ของผู้มารับบริการ 

 สำนักทะเบียนท้องถิน่ 
 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 มีระบบคอมพิวเตอร์ให้  
 บริการประชาชน 

สำนกัปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 เปิดใหบ้ริการด้าน 
ทะเบียนราษฎรด้วย 
ระบบคอมพิวเตอร์   
 (ต่อ) 

 อุปกรณ์อื่นๆ  ประกอบด้วย 
1) ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรมสำหรับเครื่อง SERVICE  
WORKSTATION  จำนวน  3  ระบบ 
2) ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรมอ่านเขียนบัตรประจำตัว 
ประชาชน  จำนวน  3  ระบบ 
3) ชุดคำสั่งควบคุมพร้อมการใช้งานโปรแกรม จำนวน   
3  ระบบ 
4) ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรมเข้าระบบฐานข้อมูล 
(SCANNER)  จำนวน  2  ระบบ 
5) ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานเครือ่งพิมพ์สมุดทะเบยีน 
บ้าน (PASSBOOK PRINTER)  จำนวน  2  ระบบ 
6) ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานเครือ่งพิมพ์ความเร็วสงู 
(HIGH SPEED PRINTER)  จำนวน  1  ระบบ 
7) ค่าติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (LOAD CENTER) 
จำนวน  1  ระบบ 
8) คา่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสญัญาณ  จำนวน  1 
ระบบ 
9) คา่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE /  
SOFTWARE  จำนวน  1  ระบบ 
10) ค่าบริการในการวเิคราะห์และแก้ไขปัญหา ณ จุด 
ติดตั้งบริการ  จำนวน  3  ระบบ 

        

รวม 3 โครงการ   400,000 1,500,000 400,000 6,000,000 400,000    
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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2565 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงข้อมลู 
แผนทีภ่าษีและ 
ทะเบียนทรัพยส์ิน  

 เพื่อปรับปรุงฐานขอ้มลู  
 แผนท่ีภาษีและทะเบียน  
 ทรัพย์สินให้เป็นปัจจบุัน   
 และใช้เป็นข้อมลูในการ  
 จัดเก็บรายได้   

 -จ้างเหมาบันทึกข้อมูลแผนที่แมบ่ทในโปรแกรม  
 LTAX GIS 
 -จัดทำแผนท่ีกายภาพ (Base Map) 
 -ปรับปรุงข้อมูลทีด่ินและเช่ือมโยงรูปแปลงท่ีดิน 
 กับทะเบียนทีด่ิน  
 -จัดทำฐานขอ้มลูราคาประเมนิท่ีดินรายแปลง 
 -จ้างเหมาเดินสำรวจสิ่งปลกูสร้างทีป่ระกอบ 
 การค้าและป้าย พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรม  
 LTAX 3000 V.4 

- ๒66,๐๐๐ - - - ปรับปรุงข้อมูลแผนที ่
 ภาษีและทะเบียน  
 ทรัพย์สินได้ 100% 

 สามารถจดัเก็บ 
 รายได้ตามเป้า 
 หมายทีก่ำหนด 

กองคลัง 

รวม 1 โครงการ   - 266,000 - - -    
 
 

      7.4 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิน่ 
   (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานวันเทศบาล  เพื่อสง่เสรมิความรู้ความ  
 เข้าใจในอำนาจหนา้ที ่
 ของเทศบาล 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
บุคลากรเทศบาลและ  
ประชาชนในเทศบาล 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ กิจกรรมวันเทศบาล  ประชาชนมีความ 
 เข้าใจในอำนาจ 
 หน้าทีข่องเทศบาล 

สำนักปลดั 

รวม 1 โครงการ   3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐    
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(2) แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

 เพือ่ให้คณะกรรมการ   
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
 ในการพัฒนาชุมชนบน 
 พืน้ฐานการมีส่วนร่วม 

 คณะกรรมการ  
 ๑๖ ชุมชน และ 
ศึกษาดงูานเทศบาล 
 ทีม่ีผลงานดเีด่น 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

ประสิทธิภาพของ 
คณะกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน 

 สามารถนำความรู้  
 และประสบการณ ์
 มาเป็นแนวทางใน 
 การพัฒนาชุมชน 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

2 จัดทำแผนชุมชน  เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 
 ของประชาชนในการจัด 
 ทำแผนชุมชน 

 แผนชุมชน ๑๖  
 ชุมชน 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของโครงการ  
 ในแผนชมุชนทีน่ำ 
 ไปจัดทำแผนพัฒนา 

 สามารถแกไ้ขปัญหา 
 ความต้องการของ 
 ประชาชนได ้

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
3 เลือกตั้งคณะกรรมการ 

ชุมชน 
 เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชน 
 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 ท้องถิน่ 

คณะกรรมการ 
ชุมชน 16 ชุมชน 

- - 10,000 - -  คณะกรรมการชมุชน   
 ทีไ่ดร้ับการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการชุมชน  
เป็นกำลังสำคญัใน 
การพัฒนาชุมชน 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
4 เวทีประชาคมจดัทำ

แผนพัฒนาเทศบาล 
 เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 
 ของประชาชนในการจัด  
 ทำแผนพัฒนาเทศบาล 

 แผนพัฒนาท้องถิน่ 
 ของเทศบาลตำบล 
 ประโคนชัย 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  สัดส่วนประชาชนที ่  
 เข้าร่วมประชมุไม ่
 น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 สามารถแก้ไขปญัหา  
 ความต้องการของ  
 ประชาชนได ้

กอง
ยุทธศาสตร ์

 
รวม 4 โครงการ - - 440,000 440,000 450,000 440,000 440,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566 

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีใ่ช้สำหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  :  หมุดหมายที ่8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะทีน่่าอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที ่9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มคีวามยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ 
         ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านเศรษฐกิจ 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมอืงน่าอยู่และคณุภาพชีวิตทีดี่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
      1.1 กลุยทธ์  :  ก่อสร้าง ปรับปรงุระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยม คสล.  
 ลำรางสาธารณประโยชน ์หมู่ที ่ 
 ๒ จากถนนพุทธิรัตน ์เทศบาล 
ตำบลประโคนชัย ถึงถนนโชคชัย  
 -เดชอดุม อบต.ประโคนชัย 

  เพือ่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ในชุมชน 

ท่อลอดเหลีย่ม คสล. ชนิด
ช่องเดียว กว้าง ๑.๒๐ ม.  
สงู ๑.๒๐ ม. ยาว ๒๓๔ ม. 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - ความยาวของ 
ท่อลอดเหลีย่ม 
ทีก่่อสร้าง 

สามารถระบาย 
น้ำได้ด ี

อบจ.บรุีรัมย ์
 

2. วางท่อเหลี่ยมระบายน้ำถนน
อำนวยกิจจากหน้า สพป.บร.๒
(เก่า) ถึงถนนข้างโรงเรียนเมือง 
ตลุงฯ 

 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  
 และการระบายนำ้ในเขต 
 เทศบาล 

 ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x  
 ๑.๕๐ ม. ระยะทาง ๖๐๐   
 ม. พร้อมทางเท้า 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - ความยาวของ 
ท่อเหลี่ยม
ระบายนำ้ที่
ก่อสร้าง 

สามารถระบาย 
น้ำได้ด ี

หมวดทาง
หลวง 

ประโคนชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างท่อลอดถนน บาน  
ฝาทอ่ และเครื่องยก พร้อม
เครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า 
บริเวณท่อระบายน้ำเหลีย่ม 
หว้ยระกาถึงลำห้วยละเวี้ย 
หมู่ที ่๗  (พ้ืนท่ีคาบเกี่ยว
ระหวา่ง ทต.ประโคนชัย  
กับ อบต.ประโคนชัย) 

  เพือ่แก้ไขปญัหา 
  น้ำท่วมขงัในชุมชน 
 

๑) ก่อสร้างทอ่ลอดถนน ท่อระบาย
น้ำ คสล. ๒ แถว ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.  
จำนวน ๓๒ ท่อน  พร้อมอาคารใน 
ระบบระบายน้ำ คสล. 
๒) ตดิตั้งบานฝาท่อและเครื่องยก 
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๒  
ชุด 
๓) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด  
๑๐ นิว้ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมตู้ 
ควบคมุ 
๔) ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อ 
แปลงไฟฟา้ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ความยาวของ 
ท่อลอดถนนที่
ก่อสร้าง 

สามารถระบาย 
น้ำได้ด ี

อบจ.
บุรีรัมย ์

 

รวม 3 โครงการ   ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - -    
 

  (2) แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างโรงผลติน้ำประปา
เทศบาลตำบลประโคนชยั 

 เพือ่เพิม่อัตราการ  
 ผลติน้ำประปาให ้
 เพียงพอกับความ  
 ตอ้งการของ 
 ประชาชน 

-โรงกรองน้ำขนาด 500 ลบ.   
ม./ชม. ถงัน้ำใส 1,000 ลบ.
ม. และหอถังสูง 300 ลบ.ม. 
-ก่อสร้างบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
7529 ตำบลประโคนชยั 

- - 76,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -  โรงผลติ 
 น้ำประปา 
 ที่ก่อสร้าง 

 ผลิตน้ำประปา  
 ได้เพียงพอกับ  
 ความต้องการ  
 ของประชาชน 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 

ท้องถิน่ 

รวม ๑  โครงการ - - - - 76,๐๐๐,๐๐๐ - - - -  
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  :  ยุทธศาสตร์ที ่5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  :  หมุดหมายที ่11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs   เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ยืน จัดการป่าไมท้ีย่ั่งยืน ต่อสู้การกลาย 
        สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  :  ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีดี่ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      2.1 กลุยทธ์  :  ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวในชุมชน 
    (1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ทีจ่ะขอ 
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานน้ำ 
หนองระแซซัน (พ้ืนท่ีคาบ
เกีย่วระหวา่งทต.ประโคนชัย 
กับ อบต.ประโคนชัย) 

 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ 
 เกิดความสวยงาม 
 ประชาชนมีสถานทีอ่อก 
 กำลงักาย 

 ก่อสร้างทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย 
 ,เลนจักรยาน ,จัดสวนปลูกต้นไม ้
 ,เก้าอีน้ัง่พัก และกอ่สร้างคันหิน 
 รอบอุทยานน้ำหนองระแซซัน 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -  ภูมิทัศน ์
 อุทยานน้ำ 
 หนองระแซซัน 

 ประชาชนในเขตเทศบาล 
 และพืน้ทีข่้างเคียงม ี
 สถานทีพ่ักผ่อนและ 
 ออกกำลังกายทีส่วยงาม 

โยธาธิการ 
จ.บุรีรมัย ์

 

๒  ขุดลอกห้วยละเวีย้พร้อม
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
จากถนนประโคนชัย-บ้าน  
เขว้า ถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม   
 (ผ่าน ทต.ประโคนชัย และ   
 อบต.ประโคนชัย) 

 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน 
 การระบายน้ำออกจากเขต 
 เทศบาล และป้องกันน้ำ 
 ท่วมช่วงฤดูฝน 

 ขุดลอกห้วย กวา้ง ๖ ม. ยาว  
 ๑,๙๙๘ ม.ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม   
 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 
 

- - - -  ความยาวของ 
 ห้วยทีขุ่ดลอก 

 สามารถระบายน้ำได้ด ี อบจ. 
บุรีรัมย ์

 

3  ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่ง 
 ริมห้วยละเวีย้ จากถนน     
 ประโคนชัย-บ้านเขว้า ถึง  
 ถนนโชคชัย-เดชอุดม 

 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน 
 การระบายน้ำป้องกันน้ำ 
 ท่วมขังในชุมชนและปรับ 
 ภูมิทศัน์ลำห้วยละเวี้ย 

 เขื่อนป้องกนัตลิ่งชนิดตอกเสาเข็ม   
 ขุดลอกห้วย พร้อมปรับภูมิทศัน์  
 ยาว ๑,๙๙๘ ม. และวางท่อลอด 
 เหลี่ยม คสล. จำนวน ๓ จุด 

- - - - ๔๑,๐๐๐,๐๐๐  ความยาวของ 
 เขื่อนป้องกัน 
 ตลิ่งทีก่่อสร้าง 

 มภีูมิทัศน์สวยงาม ไมม่ี  
 การรุกล้ำทางน้ำ การ 
ระบายน้ำมีประสิทธิภาพ 

อบจ.
บุรีรัมย ์

 

รวม 3 โครงการ   42,500,000 - - - ๔๑,๐๐๐,๐๐๐    
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      2.2 กลุยทธ์  :  ส่งเสริมการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
    (1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ 
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนย์กำจดัขยะ 
มูลฝอยรวม 

 1. เพื่อส่งเสริมการจัด   
 การขยะและสิ่งปฏิกลู  
 อยา่งเป็นระบบ 
 2. เพือ่ให้ อปท. 7 
แหง่ใช้เป็นสถานทีก่ำจัด
ขยะมูลฝอยรวม 

 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม  
 จำนวน ๑ แหง่ 
 

- - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

-  ศนูย์กำจัดขยะ 
 มลูฝอยรวมที ่
 ก่อสร้าง 

 กำจัดขยะมลูฝอย 
 ได้ถูกสุขลักษณะ   
 

กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

รวม 1 โครงการ   - - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ -    
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                แบบ ผ.0๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งท่ี 1/2566 
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 
1. ประเภทครุภัณฑ ์ :  ครุภณัฑ์สำนักงาน 

      1.1 กลุยทธ์  :  จัดหาครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
       (1) แผนงาน  :  บริหารงานทัว่ไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 พัดลมอุตสาหกรรม
ตั้งพืน้   

ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว้ ปรับระดับความสูงได้ 137 - 183 
ซม. ใบพดั 5 ใบ ปรับแรงลมได ้3 ระดับ  จำนวน 10 ตัว 

40,000 - - - - ประชาชนทีม่าร่วมประชุมและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตำบลประโคนชัยได้ 
รับความสะดวกมากขึ้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

รวม 40,000 - - - -   
 
 
       (2) แผนงาน  :  สาธารณสุข 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เก้าอี้เหล็ก 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 บุนวม ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน ๕๐ ตัว 50,000 - - - - ศนูยบ์ริการสาธารณสขุเทศบาลตำบล
ประโคนชัย  มสีิ่งอำนวยความสะดวก
ทีจ่ำเป็นในการจัดประชุมอบรม 
 

กอง
สาธารณสุข 

2 โต๊ะเอนกประสงค์ 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๑๘๐ ซม. x สูง ๗๕   
 ซม. จำนวน ๒๐ ตัว 

40,000 - - - - กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โตะ๊หมู่บูชา 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 จำนวน 1 ชุด  (ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
 ครุภัณฑ์) 

8,600 - - - - ศนูย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล
ประโคนชัย  มสีิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จำเป็นในการจัดประชุมอบรม 
 

กอง
สาธารณสุข 

4 แท่นบรรยาย (โพเดียม) 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 จำนวน 2 ชุด   13,000 - - - - กอง
สาธารณสุข 

5 ชุดรับแขก   
(แก้ไข คร้ังที ่1/2566) 

 จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย โซฟา ๓ ที่น่ัง   
 ๑ ตัว ๑ ท่ีนั่ง ๒ ตัว และโตะ๊กลาง ๑ ตัว 

20,000 - - - - กอง
สาธารณสุข 

รวม 131,600 - - - -   
หมายเหตุ  :  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที ่1/2565 

 
 
       (3) แผนงาน  :  การศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 พัดลมไอน้ำ   
 

 ขนาด 24 นิว้  สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนตเิมตร  แหล่งจ่าย 
 ไฟฟ้า 220V/50Hz  มรีะบบตดัปั๊มน้ำเมื่อน้ำหยด จำนวน  
 8 เครื่อง รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย 
 กำหนด 

103,200 - - - - ผู้ปกครอง/นักเรียนทีม่าร่วมประชุม 
และกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดร้ับ
ความสะดวกมากขึน้ 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 103,200 - - - -   
หมายเหตุ  :  แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที ่2/2565 
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2. ประเภทครุภัณฑ ์ :  ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
      2.1 กลุยทธ์  :  จัดหาครุภัณฑ์ภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย   
    (1) แผนงาน  :  การศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ชุดเครื่องเสยีง   จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
 1) ตู้ลำโพง 12 นิว้  2 ใบ   
 2) ตู้ลำโพงเบส 18 นิว้  2 ใบ 
 3) เพาเวอร์แอมป์  1 เครื่อง 
 4) ไมคล์อยคู ่ 1 ชุด 
 5) มิกเซอร์  1 เครื่อง 
 6) คอลส  1 เครื่อง 
 7) ชุดสายลำโพง+สายสญัญาณ 1 ชุด 
 8) ปลั๊กติดแร็ค  1 ตัว 
 9) แร็คไม้ 6 U  1 ตัว 
 -ติดตั้งที ่รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 -รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลตำบล 
 ประโคนชัยกำหนด 

35,000 - - - - การประสานงาน  การประชาสมัพันธ์ 
หรือทำใหก้ิจกรรมตา่งๆ  ในโรงเรยีน
เทศบาลตำบลประโคนชัย  ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 

กองการ 
ศึกษา 

2  เครื่องตั้งเวลาพร้อมกริ่ง 
 สญัญาณ (ออดโรงเรียน 
 อัตโนมัติ)   
 

 จำนวน 1 ชุด  พร้อมติดตั้ง 
 -ติดตั้งที่ รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 -รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลตำบล 
 ประโคนชัยกำหนด 

15,000 - - - - การเปลีย่นคาบเรียนตรงตามตารางเรียน
ทีก่ำหนดไว้ 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 50,000 - - - -   
หมายเหตุ  :  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2/2565 
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3. ประเภทครุภัณฑ์  :  ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
      3.1 กลุยทธ์  :  จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานบรกิารประชาชน 
    (1) แผนงาน  :  สาธารณสุข 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566)  

ขนาดเส้นทแยงมมุ ๑๐๐ น้ิว  
 จำนวน ๑ จอ  (ตามบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภณัฑ์) 

12,900 - - - - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย  มสีิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
จำเป็นในการจดัประชุมอบรม 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ XGA 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566)   

ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens  
 จำนวน ๑ เครื่อง  (ตามบัญชี  
 ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

26,900 - - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
รวม 39,800 - - - -   

หมายเหตุ  :  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565 
 
 

4. ประเภทครุภัณฑ ์ :  ครภุณัฑ์วิทยาศาสตร ์
      4.1 กลุยทธ์  :  จัดหาครภุัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน 
    (1) แผนงาน  :  การพาณิชย์ 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ป๊ัมกวนสารเคมี (คลอรีน , สารส้ม , โพลีเมอร์) จำนวน ๖ เครื่อง - - ๒๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองการ 
ประปา 

รวม - - 250,000 - -   
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ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เครื่องตรวจวดัความขุน่ จำนวน 1 ชุด 60,000 - - - - การตรวจวดัคณุภาพน้ำดิบใหม้ีคณุภาพ
ก่อนกระบวนการผลติน้ำประปาบริการ
ประชาชน 
 

กองการ 
ประปา 

2 เครื่องมือตรวจวัดค่า ph ของน้ำ จำนวน 1 ชุด 70,000 - - - - กองการ 
ประปา 

3 เครื่องวัดคา่คลอรีนอิสระ  จำนวน 1 ชุด 60,000 - - - - กองการ 
ประปา 

รวม 190,000 - - - -   
หมายเหตุ  :  แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 1/2565 

 
5. ประเภทครุภัณฑ ์ :  ครภุณัฑ์การแพทย์ 

      5.1 กลุยทธ์  :  จัดหาครภุัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน 
    (1) แผนงาน  :  สาธารณสุข 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 รถเข็นชนิดนัง่  
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 จำนวน  2  คัน  (ตามบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภณัฑ์) 

15,000 - - - - ประชาชนทีไ่ปใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตำบลประโคนชัยไดร้ับความสะดวกมาก
ขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
2 เครื่องวัดความดันโลหิต 

ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566) 

 จำนวน  1  เครื่อง  (ตามบัญชี  
 ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

70,000 - - - - การให้บริการประชาชนทีศู่นย์บรกิารสาธารณสุข
เทศบาลตำบลประโคนชัยมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
รวม 85,000 - - - -   

หมายเหตุ  :  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที ่3/2565 
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6. ประเภทครุภัณฑ ์ :  ครภุณัฑ์งานบ้านงานครัว 
      6.1 กลุยทธ์  :  จดัหาครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน 
    (1) แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เครื่องตดัหญ้าแบบข้อแขง็   จำนวน 3 เครื่อง/ปี (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลมคีวาม
สะอาด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   จำนวน 2 เครื่อง/ปี (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

1๙,0๐๐ 1๙,0๐๐ 1๙,0๐๐ 1๙,0๐๐ 1๙,0๐๐ กองช่าง 

3 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแขง็   จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

๙,5๐๐ - - - - กองการ 
ศึกษา 

รวม 57,000 47,500 47,500 47,500 47,500   
 
      6.2 กลุยทธ์  :  จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการบริการประชาชน 
    (1) แผนงาน  :  สาธารณสุข 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 คูลเลอร์น้ำร้อนไฟฟ้า 
(แก้ไข คร้ังท่ี 1/2566)    

แบบดิจิตอล ขนาด ๓๖ ลิตร  
จำนวน ๑ ถัง 

25,500 - - - - ศนูย์บริการสาธารณสขุเทศบาลตำบลประโคนชัย  
มีสิ่งอำนวยความสะดวกทีจ่ำเป็นในการจัดประชุม
อบรม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 25,500 - - - -   
หมายเหตุ  :  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565 
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    (2) แผนงาน  :  การศึกษา 
ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1  เครื่องกรองน้ำพร้อมตดิตั้ง  
 และระบบความปลอดภยั  
 

 จำนวน 2 ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย 
 1) เครื่องกรองสแตนเลส 8 นิว้ 1 เครื่อง 
 2) เครื่องกรอง ระบบ RO ขนาด 2,400  
     ลิตรต่อวัน 1 เครื่อง 
 3) ถังน้ำเย็นสแตนเลส 3 หัวก๊อก 1 ถัง 
 -ติดตั้งท่ี รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 -รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบล 
 ประโคนชัยกำหนด 

104,000 - - - - นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย
ได้ดืม่น้ำทีส่ะอาดถูกสุขอนามยัและเพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น 

กองการ 
ศกึษา 

รวม 104,000 - - - -   
หมายเหตุ  :  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2/2565 

 
7. ประเภทครุภัณฑ ์ :  คอมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนิกส์ 

      7.1 กลุยทธ์  :  จัดหาครภุัณฑ์ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(1) แผนงาน  :  การรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด
ชนิดเครือข่าย 
 

แบบมุมมองคงที ่สำหรบัติดตั้งภายนอก
สำนักงาน พร้อมอปุกรณ์ควบคุมและ 
สั่งการ จำนวน 10 กล้อง 

500,000 - - - - ประชาชนเช่ือมั่นถึงความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยส์ิน  รวมถึงสนับสนนุการติดตาม
ผู้กระทำผิดกฎหมายด้านจราจรและ
อาชญากรรม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

 

รวม 500,000 - - - -   
หมายเหตุ  :  แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเตมิ  ครั้งที ่2/2565 
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8. ประเภทครุภัณฑ ์ :  ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
      8.1 กลุยทธ์  :  จัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

          (1) แผนงาน  :  การรกัษาความสงบภายใน 
ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 รถยนต์บรรทุกน้ำ 
(แก้ไข คร้ังท่ี 
1/2566) 

 ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลติร   
 เครื่องยนต์ดเีซล 6 สบู ไม่น้อยกว่า 290  
 แรงม้า  

- 4,790,000 - - - งานป้องกนัฯ เทศบาลตำบลประโคนชัย 
มีความพร้อมในการระงับเหตุอคัคภีัย  
และกรณีเกดิภัยแล้งสามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนได ้

สำนักปลดั 
เทศบาล 

 
2 รถยนต์ดับเพลิง   

(แก้ไข คร้ังท่ี 
1/2566) 

 ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 10,000 ลติร  
 เครื่องยนต์ดเีซล 6 สบู ไม่น้อยกว่า 290  
 แรงม้า  

- - 5,390,000 - - สำนกัปลดั 
เทศบาล 

 
รวม - 4,790,000 5,390,000 - -   

หมายเหตุ  :  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565 
 

9. ประเภทครุภัณฑ ์ :  ครภุณัฑ์กีฬา 
      9.1 กลุยทธ์  :  จัดหาครุภัณฑ์ในการส่งเสริมประชาชนมีพลานามยัที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

          (1) แผนงาน  :  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เครื่องออกกำลงักาย
กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง    
 

 จำนวน 1 ชุด  ประกอบด้วย  
 1) เครื่องซิทอัพบริหารหน้าท้อง 1 ตัว 
 2) เครื่องยกน้ำหนัก 1 ตัว 
 3) เครื่องยกน้ำหนักแบบยืน 1 ตวั 
 4) เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน 1 ตัว 

500,000 - - - - ประชาชนในชุมชนสามารถใช้
ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ
ใหแ้ขง็แรง 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 เครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 
(ต่อ)    
 

 5) เครื่องกายภาพข้อเข่า 1 ตัว  
 6) เครื่องซิทอัพหน้าท้องออกกำลังแขน 1 ตัว 
 7) เครื่องคลายกล้ามเนือ้หลังออกกำลังแขน 1 ตัว 
 8) จักรยานเอนป่ันออกกำลังขา 1 ตัว 
 9) จักรยานนั่งปั่นออกกำลงัขา 1 ตัว 
 -ตดิตั้งทีส่วนสาธารณะศูนย์การคา้ 
 -รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย 
 กำหนด 

       

รวม 500,000 - - - -   
หมายเหตุ  :  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2/2565 

 
 

10. ประเภทครุภัณฑ ์ :  ครภุัณฑ์อ่ืน 
      10.1 กลุยทธ์  :  จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน 
    (1) แผนงาน  :  การพาณิชย์ 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เชค็วาล์ว ขนาด ๘ นิว้  จำนวน ๓ ตวั   
ขนาด ๑๐ นิ้ว  จำนวน ๓ ตัว 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - กระบวนการผลติน้ำประปามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองการ
ประปา 

2 ประตูน้ำระบาย 
ตะกอน 

ขนาด ๔ นิว้  จำนวน ๑๖ ตัว 
ขนาด ๘ น้ิว  จำนวน ๓ ตัว   
ขนาด ๑๐ นิ้ว  จำนวน ๓ ตัว 

- - 60๐,๐๐๐ - - กระบวนการผลติน้ำประปามีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้ 

กองการ
ประปา 
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ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง  ขับดว้ยเครื่องยนตด์ีเซล ตดิตั้งบน 
 ลอ้เลื่อน อัตราสบู 700 ลบ.ม./ 
 ชม. ส่งสูง 20 ม. เครื่องยนต์  
 150 แรงม้า  พร้อมอุปกรณ ์
 ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 2,362,500 - ในภาวะที่เกิดภยัแล้งหรืออทุกภัยประชาชน 
ได้ใช้น้ำประปาอย่างเพียงพอ 

กองการ
ประปา 

รวม - 250,000 600,000 2,362,500 -   
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว6086 ลงวันที่ ๑9 สิงหาคม ๒๕65 
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ ตามเกณฑ์ที่กระทรวง 
มหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 9๐ วัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประเด็นที่ต้องพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐  คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์  ๖0  คะแนน  ประกอบด้วย   
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  ๕  คะแนน 
    ๓.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ๕  คะแนน 
    ๓.3 เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  ๕  คะแนน 
    ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 
    ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๕  คะแนน 
    ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕  คะแนน 
    ๓.๗ วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
    ๓.๘ กลยุทธ์  ๕  คะแนน   
    ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 
    ๓.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ๕  คะแนน 
    ๓.11 แผนงาน  ๕  คะแนน 
    ๓.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 

  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็น
คะแนนแล้ว  ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามทีเ่ป็นจริง 
  หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ควรพิจารณาคือ 
  - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6 
  - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม   5 คะแนน  ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5-4.5-4-3.5-3 
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว6086 ลงวันที่ ๑9 สิงหาคม ๒๕65 
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิน่กับการนำ  
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ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ ตามเกณฑ์ที่กระทรวง 
มหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 9๐ วัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประเด็นที่ต้องพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑. การสรุปสถานการณ์การพฒันา  ๑๐  คะแนน 
๒. การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  5  คะแนน 
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิน่  3๐  คะแนน  ประกอบดว้ย   
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 
    ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  คะแนน 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

๕  คะแนน 
    ๕.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
    ๕.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๕  คะแนน 
    ๕.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ๕  คะแนน 
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  35  คะแนน  ประกอบด้วย   

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิน่ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕  คะแนน    
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิน่ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน   
      ๕  คะแนน 

    6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ ์ 
          ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ๕  คะแนน 
    6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ  ๕  คะแนน 
    6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๕  คะแนน 
    6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๕  คะแนน 
    6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร 
          จัดการน้ำ  ๕  คะแนน 

  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็น
คะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามทีเ่ป็นจริง 
  หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ควรพิจารณาคือ 
  - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6 
  - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม   5 คะแนน  ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5-4.5-4-3.5-3 
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  เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย 
 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวม 
ถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2565 สรุปได้
ดังนี้ 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ตุลาคม ๒๕60 - กันยายน ๒๕๖1) 

 
 

  
  
  
  
  

อนุมัติงบประมาณ 99  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  85.34  ของแผนการดำเนินการ 
ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 86  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  86.87  ของอนุมัติงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

29 30,517,310.- 26 
24,036,660.-  (โอนเพิ่ม  

109,956 / โอนลด 454,396) 
23 21,933,248.66 

๒. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 12 14,938,000.- 8 7,326,500.- 7 4,290,000.- 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1,90๐,๐๐๐.- 2 1,740,000.- (โอนเพิ่ม 90,000) 2 1,435,470.- 
๔. ด้านสาธารณสุข 8 1,650,000.- 6 735,000.- (โอนลด 435,000) 5 702,454.- 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 

3 
170,000.- 

2 
135,200.-  (โอนเพิ่ม  

30,000 / โอนลด 14,800) 
2 

87,680.- 

๖. ด้านสังคม  
15 16,184,400.- 14 

15,976,140.-  (โอนเพิม่  
45,000 / โอนลด 105,260) 

12 14,695,568.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  20 2,254,000.- 16 974,015.- (โอนลด 294,985) 12 875,613.40 

รวม 90 67,613,710.- 74 
50,923,515.-  (โอนเพิ่ม 

274,956 / โอนลด 1,304,441) 
63 44,020,034.06 

ครุภณัฑ ์ 26 1,584,500.- 25 1,323,600.-  (โอนลด 9,500) 23 1,100,930.- 

รวมท้ังสิ้น 116 69,198,210.- 99 
52,247,115.-  (โอนเพิม่  

274,956 / โอนลด 1,313,941) 
86 45,120,964.06 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      อนุมัตงิบประมาณ   93  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  85.32  ของแผนการดำเนินการ  

ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย  77  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  82.80  ของอนุมัติงบประมาณ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

30 25,589,850.- 24 
21,511,090.-  (โอนเพิ่ม  

184,211 / โอนลด 316,520) 
23 20,658,808.81 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 11,817,000.- 5 6,513,300.-  4 5,147,781.16 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

5 3,06๐,๐๐๐.- 2 150,000.-  (โอนลด 500,000) 1 61,100.- 

๔. ด้านสาธารณสุข 8 1,650,000.- 7 1,450,000.- 6 723,780.- 
๕. ดา้นเศรษฐกิจ 3 170,000.- 3 120,000.- (โอนลด 30,000) 3 104,900.- 
๖. ด้านสังคม  16 18,070,800.- 15 16,673,150.- (โอนลด 86,450) 12 15,041,637.- 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  

20 2,904,000.- 16 
1,614,540.-  (โอนเพิ่ม  

70,000 / โอนลด 651,460) 
9 756,160.44 

รวม 88 63,261,650.- 72 
48,032,080.-  (โอนเพิ่ม  

254,211 / โอนลด 1,584,430) 
58 42,494,167.41 

ครุภณัฑ ์ 21 3,158,700.- 21 4,154,700.- 19 3,125,990.- 
รวมท้ังสิ้น 109 66,420,350.- 93 52,186,780.- 77 45,620,157.41 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  (ตุลาคม ๒๕62 - กันยายน ๒๕๖3) 

 

  
  
  
  

อนุมัติงบประมาณ   98  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  77.78  ของแผนการดำเนินการ  
ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 71  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  72.45  ของอนุมัติงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 

31 23,954,850.- 28 
20,667,170.-  (โอนเพิ่ม  

111,000 / โอนลด 1,452,200) 
20 18,844,334.44 

๒. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 15 42,292,800.- 10 16,900,600.-  (โอนลด 7,400,400) 8 15,808,025.- 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

9 141,766,3๐๐.- 3 5,756,500.- 2 412,803.- 

๔. ด้านสาธารณสุข 9 1,980,000.- 7 1,040,000.-  (โอนลด 283,400) 6 844,385.- 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 170,000.- 3 148,320.-  (โอนลด 1,680) 2 63,795.- 
๖. ด้านสังคม  

13 17,714,200.- 12 
16,927,110.-  (โอนเพิ่ม  

370,000 / โอนลด 258,890) 
9 15,082,170.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  21 4,767,000.- 18 1,341,060.-  (โอนลด 1,240,940) 6 653,475.40 

รวม 101 232,645,150.- 81 
62,780,760.-  (โอนเพิ่ม  

481,000 / โอนลด 10,637,510) 
54 51,708,987.84 

ครุภณัฑ ์ 25 11,156,500.- 17 
7,202,500.- (โอนเพิ่ม  

19,000 / โอนลด 280,000) 
17 6,715,483.- 

รวมท้ังสิ้น 126 243,801,650.- 98 
69,983,260.-  (โอนเพิ่ม  

500,000 / โอนลด 10,917,510) 
71 58,424,470.84 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  (ตุลาคม ๒๕63 - กันยายน ๒๕๖4) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
      อนุมัติงบประมาณ   91  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  72.22  ของแผนการดำเนินการ  

ลงนามสัญญา/เบิกจา่ย 45  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  49.45  ของอนุมัติงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม  
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

36 34,694,850.- 30 
21,354,722.-  (โอนลด 

1,737,547) 
15 20,311,938.42 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 81,320,300.- 6 7,360,000.- 5 6,634,900.- 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 70๐,๐๐๐.- 1 12,600.- (โอนลด 87,400) 1 5,580.- 
๔. ด้านสาธารณสุข 9 1,680,000.- 7 784,000.- (โอนลด 326,000) 3 458,000.- 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 4 7,170,000.- 3 59,500.- (โอนลด 70,500) - - 
๖. ด้านสังคม 15 18,789,000.- 15 18,523,410.-  (โอนลด 442,590) 7 15,152,950.- 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  

21 22,817,000.- 16 
748,600.-  (โอนเพิ่ม  

200,000 / โอนลด 856,200) 
4 504,881.50 

รวม 106 167,171,150.- 78 
48,842,832.-  (โอนเพิ่ม  

200,000 / โอนลด 3,520,237) 
35 43,068,249.92 

ครุภณัฑ ์ 20 10,868,600.- 13 
2,130,600.- 

(โอนลด 4,900,000) 
10 1,620,324.50 

รวมท้ังสิ้น 126 178,039,750.- 91 
50,973,432.- (โอนเพิ่ม  

200,000 / โอนลด 8,420,237) 
45 44,688,574.42 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  (ตุลาคม ๒๕64 - กันยายน ๒๕๖5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      อนุมัติงบประมาณ   94  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  71.75  ของแผนการดำเนินการ  

ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 54  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  56.84  ของอนุมัติงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม  
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

32 32,968,283.- 27 
21,389,563.-  (โอนเพิ่ม  

25,200 / โอนลด 653,127) 
20 19,959,940.67 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
26 25,266,000.- 16 

8,273,700.-  (โอนเพิ่ม 
92,000 / โอนลด 2,642,400) 

6 1,933,800.- 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 38,658,500.- 4 397,440.-   4 348,198.50 
๔. ด้านสาธารณสุข 

9 41,480,000.- 7 
921,000.-  (โอนเพิ่ม  

80,000 / โอนลด 139,000) 
5 786,127.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 4 470,000.- 3 50,000.-  (โอนลด 30,000) 1 20,000.- 
๖. ด้านสังคม 

14 19,666,800.- 14 
17,968,600.-  (โอนเพิม่  

100,000 / โอนลด 101,000) 
9 15,400,729.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  
18 2,743,200.- 13 

745,500.-  (โอนเพิ่ม 
250,000 / โอนลด 301,500) 

5 665,844.10 

รวม 115 161,252,783.- 84 
49,745,803.-  (โอนเพิ่ม 

547,200 / โอนลด 3,867,027) 
50 39,114,639.27 

ครุภณัฑ ์ 16 12,724,000.- 10 6,352,000.-  (โอนลด 77,500) 6 1,316,000.- 

รวมท้ังสิ้น 131 173,976,783.- 94 
56,097,803.-  (โอนเพิ่ม  

547,200 / โอนลด 3,944,527) 
54 40,430,639.27 
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4.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  1.1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกำหนดห้วงเวลาในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาทำความเข้าใจหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพฒันาท้องถิน่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ 

1.2) ปัญหาความต้องการที่ประชาชนเสนอไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากข้อจำกัดของระเบียบที่
ไม่สามารถดำเนินการได้ 

1.3) การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการเป็นการประเมินความสำเร็จเชิงคุณภาพที่ทำให้ทราบ
ถึงความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือนำไปพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อเนื่องหรือแก้ไขปรับเปลี่ยนให้มีการพัฒนา 
หรือยุติโครงการ 
  1.4) การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลมีห้วงเวลาไม่แน่นอน ส่งผลให้การดำเนินโครงการต้อง
รอช่วงปลายปีงบประมาณ 

 

๒) ข้อสังเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
2.1) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิด

กับประชาชนในท้องถิ่นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และต้องนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริง มิใช่เพียงเพ่ือ
บรรจโุครงการให้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ก่อน 

2.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการควรนำแผนการดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไว้ 

2.3) การตั้งงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การ
เบิกจ่ายงบประมาณ ควรสอดคล้องกันและเพียงพอกับโครงการที่ดำเนินการ ซึ่งจะลดปัญหาในการโอนเพ่ิมโอน
ลดงบประมาณ 

2.4) โครงการที่มกีารดำเนินงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด
งานทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ  โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  

2.5) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่ไม่สามารถนำมาดำเนินการได้
ทัง้หมดเนื่องจากสถานะทางการคลังของท้องถิ่นมีจำกัด  ควรเป็นโครงการทีส่ำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการ 

2.6) การจัดทำโครงการพัฒนาควรมีการกำหนดตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดสามารถวัดได้
จริงและบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการที่ตั้งไว้ 

2.7) โครงการที่ดำเนินการควรมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  2.8) ในแต่ละปงีบประมาณไม่ควรมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิน่บ่อยครั้ง 

2.9) ในช่วงปลายปีงบประมาณมีหลายโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน/ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และได้กัน
เงินไว้เบิกจา่ยในปีงบประมาณถดัไป  ส่งผลให้ไม่สามารถตดิตามประเมินผลโครงการไดต้ามทีร่ะเบียบกำหนดไว ้
 




