
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
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ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 กระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผน 
พัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) โดยในระยะเริ่มแรกให้จัดประชุมประชาคมในระดับต าบล 
 

เทศบาลต าบลประโคนชัยจึงได้จัดท าโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) โดยผ่านการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัยพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แล้ว 
        

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 17 (4) และข้อ 24 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
         (นายประสงค์  พวงไพบูลย์) 

                             นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย 
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ค ำน ำ 
 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผน 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาส่ีปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว2931 ลงวันท่ี   
๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 17 

 

ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จะใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580)  
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ส่วนที่  ๑ 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 
เทศบาลต าบลประโคนชัย “ประโคนชัย” เดิมคือ “เมืองตะลุง” (ต้ังอยู่บ้านตะลุงเก่า ต าบล

โคกม้า อ าเภอประโคนชัย ปัจจุบันย้ายมาอยู่ต าบลประโคนชัย) ค าว่า "ตะลุง" หมายถึง เสาใหญ่หรือเสาหิน
ส าหรับผูกช้าง (ซึ่งเช่ือกันว่ารัชกาลท่ี ๑ ทรงผูกช้าง ณ บริเวณอ าเภอประโคนชัย) เมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. 
๒๔๔๐) “เมืองตะลุง” ได้ต้ังเป็นอ าเภอ เรียกว่า “อ าเภอประโคนไชย” ขึ้นตรงต่อ มณฑลนครราชสีมา ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เมืองแปะหรืออ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน , เมืองนางรอง , เมืองพุทไธสงสมันหรือ
อ าเภอพุทไธสงในปัจจุบัน , เมืองพิมาย ปัจจุบันย้ายไปข้ึนกับจังหวัดนครราชสีมา , เมืองรัตนบุรีปัจจุบันย้ายไป
ขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์ และ “เมืองตลุง” ปัจจุบัน คือ อ าเภอประโคนชัย 

ต่อมาเมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปล่ียนช่ืออ าเภอเป็น “อ าเภอตะลุง” คืน 
เนื่องจากคนไม่นิยมเรียกกัน แต่ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการฟื้นฟูเปล่ียนช่ืออ าเภอ เพื่อเป็น
การรักษาซึ่งประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่น จึงได้เปล่ียน “อ าเภอตะลุง” เป็น “อ าเภอประโคนชัย” เมื่อวันท่ี ๑๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง “ประโคนชัย” มาจากภาษาเขมร “ประโคน” มาจากค าว่า “ปังกูล” 
หมายถึง เสา หรือ หลัก แล้วเติม “ชัย” เพื่อเป็นสิริมงคล “ประโคนชัย” จึงหมายถึง หลักชัย (เมืองตะลุง ร.ศ.
๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)  ๑๑๙ ปี จากเมืองตะลุงสู่อ าเภอประโคนชัย) 

เทศบาลต าบลประโคนชัย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลประโคนชัย จัดต้ังขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๔๙๙ และได้เปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลประโคนชัย ตาม
พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๙ ก/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒) 
โดยได้รับการถ่ายโอนอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ตรำสัญลักษณ์เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
ภายในดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ในส่วน

วงกลมรอบนอกจะปรากฏช่ือ “เทศบาลต าบลประโคนชัย” อยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างจะเป็นช่ือ “จังหวัด
บุรีรัมย์” ท่ีเทศบาลต าบลประโคนชัยต้ังอยู่  ส่วนของวงกลมด้านในมีความหมายภายในตามสัญลักษณ์ ดังนี้ 
   ท้องฟ้า  ด้านหลังองค์ปราสาท หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ท่ีจะมีการพัฒนา ก้าวหน้า มีความร่มเย็น เป็นสุขและปลอดภัย ของชาวประโคนชัย 
   ปราสาทหินเมืองต่ า  ซึ่งเป็นเทวสถานอันเก่าแก่ท่ีต้ังอยู่ในเขตอ าเภอประโคนชัยท่ีรุ่งเรือง
มาอย่าง ช้านาน นอกจากนั้นยังหมายถึงความมั่นคงของเทศบาลต าบลประโคนชัย และความเป็นปึกแผ่นของ
ชาวประโคนชัยด้วย 
   เนินทุ่งหญ้า  อยู่ด้านหน้าองค์ปราสาท หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของประโคนชัย ซึ่งเป็น
อู่ข้าวอู่น้ าของคนอีสานใต้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นผลผลิตในเขตอ าเภอประโคนชัย 
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๑. ด้ำนกำยภำพ 
 1.1 ที่ต้ังของชุมชนหรือต ำบล 
  เทศบาลต าบลประโคนชัย ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และส านักงาน
เทศบาลต าบลประโคนชัย ต้ังอยู่เลขท่ี ๓๓๙ หมู่ท่ี ๖ ถนนนัยประศาสน์ ต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ ระยะทาง ๔๔ 
กิโลเมตร  มีระยะทางถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
  - เทศบาลถึงกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๓69   กิโลเมตร 
  - เทศบาลถึงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๓3  กิโลเมตร 
  - เทศบาลถึงจังหวัดสุรินทร์ ระยะทางประมาณ  ๖7 กิโลเมตร 

พิกัดทำงภูมิศำสตร์ N๑๔.๖๐๙๕๔ , E๑๐๓.๐๘๑๖๙๑  
ขนำดพื้นที่   เทศบาลต าบลประโคนชัยมีพื้นท่ี  ๔.๒๕  ตารางกิโลเมตร  
อำณำเขต  เทศบาลต าบลประโคนชัยมีพื้นท่ีโดยรอบติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

ประโคนชัย  ดังนี้ 
  ด้ำนเหนือ : ต้ังแต่หลักเขตท่ี ๑ ซึ่งต้ังอยู่ในแนวเส้นต้ังฉากจากทางหลวงสายประโคนชัย-
บุรีรัมย์  ตอนท่ีตรงกับฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัย  ไปทางทิศตะวันตก ๓๐๐ เมตร 
                   จากหลักเขตท่ี ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัย และเลียบ
ตามฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัยไปทางทิศตะวันออก ถึงฟากตะวันออกของถนนชัยศิริ ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี ๒ 
  ด้ำนตะวันออก : จากหลักเขตท่ี ๒ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนชัยศิริไปทางทิศใต้ถึง 
ฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธ ารงค์  ตรงท่ีบรรจบกับถนนชัยศิริ  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๓ 
   จากหลักเขตท่ี ๓ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธ ารงค์ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้  ถึงฟากเหนือของถนนนัยประสาสน์  ตรงท่ีบรรจบกับถนนสังฆทัตธ ารงค์  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๔ 
   จากหลักเขตท่ี ๔ เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของถนนภักดีด ารง ไปทางทิศใต้
ถึงจุดท่ีอยู่ห่างจากฟากใต้ของถนนปราบริปูไปทางทิศใต้ ๑๕๐ เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๕ 

 ด้ำนใต้ : จากหลักเขตท่ี ๕ เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของถนนปราบริปู ไปทางทิศตะวันตกถึง
ฝ่ังใต้ของห้วยละเวี้ย  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๖ 
   จากหลักเขตท่ี ๖ เลียบตามฝ่ังใต้ของล าห้วยละเวี้ยไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดท่ีอยู่ห่าง
จากฟากตะวันตกของถนนอ านวยกิจไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๗ 
  ด้ำนตะวันตก : จากหลักเขตท่ี  ๗  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตท่ี ๑  
  (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังสุขาภิบาล อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙) 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลต าบลประโคนชัยส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ มีความลาดเอียงเล็กน้อยจากทิศใต้ลงไปทาง 
ทิศเหนือ มีห้วยละเวี้ยไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านแนวเขตเทศบาลด้านทิศใต้  
ในเขตเทศบาลเป็นพื้นท่ีชุมชนเกือบท้ังหมดส่วนรอบเขตเทศบาลเป็นพื้นท่ีท าเกษตรกรรม  

1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ   
  ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ร้อนช้ืนสลับแห้งและ
มีปริมาณน้ าฝนปานกลาง  มีท้ังหมด 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  
ฤดูฝน  อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  

 
๒. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 

2.1 เขตกำรปกครอง  เทศบาลต าบลประโคนชัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๖  ชุมชน  ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ ๑  แสดงจ านวนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ชุมชน หมู่ท่ี ชุมชน หมูท่ี่ 

๑. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยา   1 ๙. ชุมชนตาเจรือม 3 
๒. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา 1 ๑๐. ชุมชนหนองกกเหนือ  4 
๓. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ 1 ๑๑. ชุมชนหนองกกใต้ 4 
๔. ชุมชนวัดจ าปา 2 ๑๒. ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด 5 
๕. ชุมชนหลักเมือง  2 , 3  ๑๓. ชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล 5 
๖. ชุมชนอ านวยกิจ 2 , 3 ๑๔. ชุมชนชัยมงคล 6 
๗. ชุมชนหนองจอกพัฒนา    3 ๑๕. ชุมชนวัดโพธิ์ 7 
๘. ชุมชนกันเตอล 3 ๑๖. ชุมชนศูนย์การค้า 7 

  
2.2 กำรเลือกต้ัง  

  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าเทศบาลต าบลประโคนชัย จัดให้มีการเลือกต้ังนายก 
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย กรณีครบวาระ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย
แบ่งเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง ๑๒ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้  
 

ตำรำงที่ 2  แสดงจ านวนท่ีต้ังหน่วยเลือกตั้ง 
หน่วยที ่ หมู่ท่ี ท่ีต้ังหน่วย 

1 1 หอประชุมโรงเรียนวัดแจ้ง 
2 2 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดแจ้ง 
3 3 โรงเรียนปริยัติโกศลวัชรวิชัย วัดจ าปา (ทิศเหนือ) 
4 4 โรงเรียนปริยัติโกศลวัชรวิชัย วัดจ าปา (ทิศใต้) 
5 4 ศาลาร่มสว่าง วัดกลาง (ทิศตะวันออก) 
6 4 ศาลาร่มสว่าง วัดกลาง (ทิศตะวันตก) 
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หน่วยที ่ หมู่ท่ี ท่ีต้ังหน่วย 
7 4 ศาลาการเปรียญวัดโคน (ช้ันบน) 
8 4 ศาลาการเปรียญวัดโคน (ช้ันล่าง) 
9 5 หอประชุมโรงเรียนประโคนชัยวิทยา 

10 6 ศาลาวัดชัยมงคล 
11 7 ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ 
12 7 ศาลาอเนกประสงค์วัดโพธิ์ 

 

มีผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย จ านวน ๒ คน สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย เขต ๑ จ านวน ๑๑ คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย เขต ๒  จ านวน ๑๑ คน  มี
ผลการเลือกตั้งดังนี้ 

นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๗,๖๓๓  คน    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ๕,๒๘๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๘ 
บัตรดี  ๕,๐๔๓  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗   บัตรเสีย  ๑๕๙  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ 
บัตรเลือกตั้งท่ีท าเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๘๖  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ 
ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้ง  คือ  นายประสงค์  พวงไพบูลย์ 
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เขตเลือกต้ังที่ ๑ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,๙๑๙  คน    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ๒,๖๖๔  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๘ 
บัตรดี  ๒,๔๙๕  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๖   บัตรเสีย  ๑๑๕  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒ 
บัตรเลือกตั้งท่ีท าเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๕๔  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๓ 
ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้ง  คือ  ๑) นายเชิดพงษ์  ดอกประโคน  ๒) นายมงคล  แผ้วพลสง  

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

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เขตเลือกต้ังที่ ๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,๗๑๔  คน    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ๒,๖๒๔  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๕ 
บัตรดี  ๒,๕๐๐  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๗     บัตรเสีย  ๘๗  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๒ 
บัตรเลือกตั้งท่ีท าเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๓๗  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ 
ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้ง  คือ ๑) นายจีระ  หรีกประโคน  ๒) นายนก  หลอมประโคน 

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

ท้ังนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังครบ
จ านวน  เมื่อวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าส่ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว  ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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     ข้อ ๒ กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ท่ีจะพ้นจากต าแหน่ง ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงอยู่
ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป โดยให้มีจ านวนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ข้อ ๕ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นท่ีจะพ้นจากต าแหน่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีต้องพ้นจากต าแหน่ง
เนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังจะได้มีประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ตำรำงที่ 3  แสดงจ านวนประชากรท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ัง 
รำยละเอียด ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

บุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๘  ปีข้ึนไป ๓,๕25 ๔,๑38 ๗,๖๖3 
บุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๒๐  ปีข้ึนไป ๓,383 ๔,๐00 ๗,383 

(ท่ีมา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลประโคนชัย  ณ เดือนเมษายน ๒๕62) 
 
๓. ประชำกร 

3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร  
ปัจจุบัน (ณ เมษายน 2562) ประชากรในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย มีจ านวนท้ังส้ิน 

9,989 คน เป็นชาย ๔,73๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.35 ของประชากรท้ังหมด และเป็นหญิง ๕,259 คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๒.65 ของประชากรท้ังหมด มีจ านวนบ้านท้ังส้ิน 4,036 หลังคาเรือน อัตราส่วนความหนาแน่น
ของประชากรต่อพื้นท่ี  ๒,350  คนต่อตารางกิโลเมตร   

3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
ตำรำงที่ 4  แสดงจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)  

ช่วงอำยุ ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แรกเกิด - ๑4  ปี 938 ๘82 1,820 
อายุ  15 - 25  ป ี 722 739 1,461 
อายุ  26 - ๕๙  ปี ๒,๒59 2,447 4,706 
อายุมากกว่า  ๖๐  ปี 805 ๑,188 ๑,993 

รวมทั้งสิ้น ๔,724 ๕,256 9,980 
(ท่ีมา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลประโคนชัย  ณ เดือนเมษายน ๒๕62) 

 

ตำรำงที่ 5  แสดงจ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 
รำยละเอียด ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

บุคคลท่ีต้องท าบัตรประจ าตัวประชาชน ๖2 65 ๑๒๗ 
บุคคลท่ีต้องขึ้นทะเบียนทหาร ๖4 ๐ ๖4 
บุคคลท่ีต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ๖3 ๐ ๖3 

(ท่ีมา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลประโคนชัย  ณ เดือนเมษายน ๒๕62) 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

 

-7- 
 

 

ตำรำงที่ 6  แสดงจ านวนบ้านและประชากรแยกตามพื้นท่ี เปรียบเทียบจ านวนประชากรย้อนหลัง 3 ปี   
หมู่ที่ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

บ้ำน 
(หลังคำเรือน) 

ชำย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

บ้ำน 
(หลังคำเรือน) 

ชำย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

บ้ำน 
(หลังคำเรือน) 

ชำย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

ทะเบียนบ้านกลาง ๑ ๓6 ๓4 ๗๐ 1 39 36 75 1 37 35 72 
หมู่ท่ี ๑ ๗50 ๑,๐๐4 ๑,๑๒2 ๒,๑2๖ 761 994 1,119 2,113 775 976 1,102 2,078 
หมู่ท่ี ๒ ๕82 ๖08 ๗๓๖ ๑,๓๔4 585 603 724 1,327 586 601 710 1,311 
หมู่ท่ี ๓ ๑,๐๑1 ๑,๐๑4 ๑,๐๙2 ๒,๑๐๖ 1,015 996 1,074 2,070 1,029 975 1,040 2,015 
หมู่ท่ี ๔ ๔๖๒ ๖๒4 ๗๓6 ๑,๓๖0 463 617 723 1,340 465 626 729 1,355 
หมู่ท่ี ๕ ๒๗๗ ๔41 ๔๘8 ๙29 292 439 485 924 292 442 476 918 
หมู่ท่ี ๖ ๒๑9 ๒๕๙ ๒90 ๕๔9 219 252 292 544 219 243 286 529 
หมู่ท่ี ๗ ๖40 ๘47 ๙18 ๑,๗65 650 847 915 1,762 663 843 906 1,749 

รวมทั้งสิ้น ๓,๙4๒ ๔,๘33 ๕.๔๑6 ๑๐,๒49 3,986 4,787 5,368 10,155 4,030 4,743 5,284 10,027 
(ท่ีมา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลประโคนชัย  ณ เดือนธันวาคม 2559 - 2561) 
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๔. สภำพทำงสังคม 

4.1 กำรศึกษำ  
เทศบาลต าบลประโคนชัยมีโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย และมี

สถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 7  แสดงจ านวนบุคลากรของสถานศึกษาและจ านวนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(ข้อมูล :  ณ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕62) 

 
สังกัด 

 
โรงเรียน 

 

จ านวน 
ครู 

ก่อนประถม ประถม 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต ๒ 
(สพป.บร.๒) 

อนุบาลประโคนชัย 
(อ านวยกิจราษฎร์
วิทยาคาร) 

๕4 9 ๒3๒ ๓๐ ๑,๐81 

ประโคนชัยวิทยา   52 6 ๒๐5 ๒4 ๙46 
วัดแจ้ง (เศียรคุรุ
ราษฎร์บ ารุง) 

๑4 3 ๗2 ๑๒ ๒28 

โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย 12 ๗ ๑49 5 94 
 

ตำรำงที่ 8  แสดงจ านวนบุคลากรของสถานศึกษาและจ านวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(ข้อมูล : ณ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕62) 

 
สังกัด 

 
โรงเรียน 

 

จ านวน 
คร ู

มัธยมต้น มัธยมปลาย จ านวน 
นักเรียน 
พิการ 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๒ (สพม.๓๒) 

ประโคนชัย 
พิทยาคม 

๑55 ๓๙ ๑,๔๔7 ๓๙ ๑,๔31 2 

เมืองตลุง 
พิทยาสรรพ์ 

120 ๒9 ๑,122 ๒๗ 883 2 

รวมทั้งสิ้น ๒75 ๖8 ๒,๕69 ๖๖ ๒,314 4 
 

หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย เดิมเรียกว่าหอสมุดแห่งชาติ สาขาประโคนชัย สังกัดส านัก
ศิลปากรท่ี ๑๒ นครราชสีมา ต้ังอยู่ในบริเวณวัดกลาง อ าเภอประโคนชัย ต่อมาเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
กรมศิลปากรได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้เทศบาลต าบลประโคนชัย ปัจจุบันต้ังอยู่เลขท่ี ๒๓๕ หมู่ท่ี ๒ ต าบล
ประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในบริเวณเดียวกับท่ีต้ังโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย โดย
หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ และสืบทอดมรดกทางด้าน
วัฒนธรรม และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยและพื้นท่ีใกล้เคียง 
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ตำรำงที่ 9  แสดงการให้บริการหอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย   
รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 

๑. จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 4,542 คน 
ชาย 2,362 คน 
หญิง 2,๑๘0 คน 

๒. จ านวนส่ิงพิมพ์และโสตทัศนวัสดุท่ีมีผู้เข้าใช้บริการ   
    ๒.๑ หนังสือ 10,995 เล่ม 
    ๒.๒ วิทยานิพนธ ์ ๑80 เล่ม 
    ๒.๓ วารสาร ๒88 เล่ม 
    ๒.๔ หนังสือพิมพ์ ๒,๐66 ฉบับ 
    ๒.๕ ราชกิจจานุเบกษา 24 ครั้ง 
    ๒.๖ เอกสารโบราณ สมุดไทย/คัมภีร์ใบลาน 8๖ ผูก 
    ๒.๗ โสตทัศนวัสดุ/แถบบันทึกเสียง(เทป), แถบบันทึกภาพ 
(VDO), CD-ROM CD,VCD,DVD  

100 รายการ 

๓. บริการตอบค าถามและช่วยค้น ๒20 ค าถาม 
๔. บริการอินเทอร์เน็ต 3๒0 คน 
๕. บริการยืม-คืน  1,800 เล่ม 
๖. สมาชิกชมรมหนูรักห้องสมุด 1,163 คน 

(ท่ีมา : หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย  ข้อมูล ณ 31 มีนาคม  2562) 
 

4.2 อำชญำกรรม/จรำจร 
 จากสถิติของสถานีต ารวจภูธรประโคนชัย วันท่ี 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561   

มีคดีท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย  ดังนี้  
1) คดีอาญา  รวม  140  คดี  แยกเป็น 
 -คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  จ านวน  39  คดี 
 -คดีเกี่ยวกับอาญาอื่นๆ   จ านวน  101  คดี  
2) คดีจราจร  รวม  149  คดี 

4.3 สำธำรณสุข 
  ในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย มีโรงพยาบาลประโคนชัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด  
90  เตียง  ต้ังอยู่ 1 แห่ง  โดยมีบุคลากรดังนี้   
  - แพทย์  13  คน - ทันตแพทย์  5  คน         - นักเทคนิคการแพทย์ 7 คน  
  - เภสัชกร  12 คน - นักกายภาพบ าบัด  3 คน     - พยาบาลวิชาชีพ  86  คน 
  - แพทย์แผนไทย 1 คน - นักรังสีการแพทย์  1  คน     - นักวิชาการสาธารณสุข  3  คน   
  - เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)  3  คน 

(ท่ีมา : โรงพยาบาลประโคนชัย  ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562) 
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ตำรำงที่ 10  แสดงฐานข้อมูลคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง และสถานพยาบาล ปี 2562 
ล ำดับ 

ท่ี 
ชื่อคลินิก/สถำนพยำบำล ชื่อผู้รับอนุญำต เลขที่ใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำร 
เลขที่ใบอนุญำต 

ด ำเนินกำร 
เลขที่ใบอนุญำต 
ประกอบวิชำชีพ 

1 สหคลินิกแพทย์หญิงสุรีรัตน ์ พญ.สุรีรัตน์ เทียนศิริวงศากุล 31110000151 3111000146 14629/ท.3957 
ทันตแพทย์วัชรินทร์ ทพ.วัชรินทร์ เทียนศิริวงศากุล 

2 คลินิกเวชกรรมคลินิกนายแพทย์สุทัศน์ นพ.สุทัศน์  ไชยบัง 31101000550 31101000550 13490 
3 คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงพรรณทิพา พญ.พรรณทิพา  สังฆฤทธิ์ 31101000554 31101000554 26821 
4 แพทย์หญิงกนกวรรณคลินิกเวชกรรม 

เฉพาะทางสูตินรีเวช 
พญ.กนกวรรณ  สุขผดุง    

5 คลินิกเวชกรรมนายแพทย์กิตติศักดิ์ นพ.กิตติศักดิ์  วิทยาไพโรจน์ 31101001451 31101001451 24774 
6 รักษ์ฟันคลินิกทันตกรรม ทพญ.สุภัทรา  ฉั่วสุวรรณ 31103000456 31103000456 ท.8900 
7 พี.เอ็น.แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ นายนิคม  ยังกองแก้ว 31107000160 31107000160 ทน.12283/ทน.12290 
8 แพทย์ปุลวัชรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม นพ.ปุลวัชร  การัมย์   39484 
9 คลินิกสมพจน์การพยาบาลและผดุงครรภ์ นางสมพจน์  ทองกระจาย 31105000128 31105000128 ผ.13895 

10 คลินิกประคองการพยาบาลและผดุงครรภ์ นางประคอง  มีศิลป์ 31105000132 31105000132 พ.6366 
11 พงษ์ศรีคลินิกการพยาบาล 

และผดุงครรภ์ 
นางพงษ์ศรี  พลวัน 31105001047 31105001047 4711043923 

  
  นอกจากนี้ยังมีร้านขายยาท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 16 แห่ง แยกเป็นประเภท ขย.1 (มีเภสัชกรประจ าร้าน) จ านวน  8  แห่ง   

และประเภท ขย.2 (ไม่ใช่เภสัชกรแต่ได้รับการอบรม)  จ านวน  8  แห่ง  (ท่ีมา : ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลประโคนชัย) 
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  จากรายงานการจัดอันดับโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยใช้จ านวนผู้ป่วยเป็นเกณฑ์
ในการจัดอันดับโรคของอ าเภอประโคนชัย ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 - 12 มิถุนายน 2562 พบว่าโรคท่ีมี
จ านวนผู้ป่วยสูงสุดตามล าดับ ดังนี้  
 

ตำรำงที่ 11  แสดงจ านวนโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับแรกของอ าเภอประโคนชัย 
ล ำดับ 

   ท่ี 
ชื่อโรค จ ำนวนผู้ป่วย 

(รำย) 
อัตรำป่วยต่อ 

ประชำกรแสนคน 
จ ำนวนตำย 

(รำย) 
อัตรำตำยต่อ 

ประชำกรแสนคน 
1 อุจจาระร่วง 1,599 1,167.70 0 0 
2 ไข้/ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,398 1,020.91 0 0 
3 โรคปอดบวม 376 274.58 0 0 
4 D.H.F,total (26,27,66) 190 138.75 0 0 
5 Influenza 150 109.54 0 0 
6 โรคตาแดง 102 74.49 0 0 
7 โรคอาหารเป็นพิษ 61 44.55 0 0 
8 S.T.D.,total (37-41,79-81) 56 40.90 0 0 
9 โรคสุกใส 43 31.40 0 0 

10 โรคมือเท้าปาก 27 19.72 0 0 
 (ท่ีมา : งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลประโคนชัย  ข้อมูล ณ 12 มิถุนายน 2562) 

 
  และจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 - 12 มิถุนายน 2562 
โรงพยาบาลประโคนชัยได้รับรายงานในพื้นท่ีต าบลประโคนชัย มีผู้ป่วยจ านวน 31 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
133.26 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย มีพยาบาลวิชาชีพ 2 คน มีเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) เทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 139 คน เป็นกลไกส าคัญใน
การประสานงานด้านการสาธารณสุขในชุมชน  และมีประชาชนมาใช้บริการสรุปได้ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 13  แสดงจ านวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย (แยกประเภท) 
รำยกำร ปีงบประมาณ ๒๕60 ปีงบประมาณ ๒๕61 

จ ำนวน (คร้ัง) รวม จ ำนวน (คร้ัง) รวม 
อายุรกรรม 852  

1,566 

762  
๑,๗19 

 

เด็ก 267 304 
ศัลยกรรม (ท าแผล) 416 633 
วางแผนครอบครัว 31 ๒0 
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ตำรำงที่ ๑2  แสดงจ านวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย 

 

รำยกำร 
ปีงบประมาณ ๒๕60 ปีงบประมาณ ๒๕61 

จ ำนวน (คร้ัง) รวม จ ำนวน (คร้ัง) รวม 
การใช้บริการ รายเก่า 1,337 1,566 ๑,๔41 ๑,๗19 

รายใหม ่ 229 ๒78 
ท่ีอยู่ ในเขตเทศบาล 1,205 1,566 ๑,187 ๑,๗19 

นอกเขตเทศบาล 361 532 
สิทธิ์การรักษา บัตรทอง 1,071 1,626 ๑,๑01 ๑,๗19 

ประกันสังคม 185 ๑72 
เบิกได้ 370 44๖ 

แยกตามกลุ่มอายุ ผู้ใหญ่ (มากกว่า 15 ปีข้ึนไป) 1,303 1,566 ๑,๔๑6 ๑,๗19 
เด็ก (น้อยกว่า 15 ปี) 263 303 

แยกตามเพศ ชาย 638 1,566 727 ๑,๗19 
หญิง 928 992 

 

4.4 กำรสังคมสงเครำะห ์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปแบบก าหนดวัตถุ 

ประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ให้แก่เทศบาลต าบลประโคนชัยเพื่อ
ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้มีสิทธิท้ังหมดท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  ดังนี้ 

ตำรำงที่ 14  แสดงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
เดือน เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพคนพิการ 

จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ราย บาท ราย บาท 

ต.ค. 60 1,423 953,000.- 297 237,600.- 
พ.ย. 60 1,420 951,000.- 297 237,600.- 
ธ.ค. 60 1,417 948,900.- 296 236,800.- 
ม.ค. ๖1 1,409 943,000.- 295 236,000.- 
ก.พ. ๖1 1,406 940,700.- 296 236,800.- 
มี.ค. ๖1 1,403 938,700.- 298 238,400.- 
เม.ย. 61 1,401 937,400.- 303 242,400.- 
พ.ค. 61 1,395 932,500.- 302 241,600.- 
มิ.ย. 61 1,392 930,300.- 299 239,200.- 
ก.ค. 61 1,390 928,900.- 301 240,800.- 
ส.ค. 61 1,384 924,600.- 300 240,000.- 
ก.ย. 61 1,380 921,400.- 301 240,800.- 

รวมเป็นเงิน  ๑1,250,4๐๐.-  ๒,868,0๐๐.- 
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๕. ระบบบริกำรพื้นฐำน 

5.1 กำรคมนำคมขนส่ง  
  เทศบาลต าบลประโคนชัยมีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดท่ีใช้เดินทางติดต่อภายใน
อ าเภอ จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ตัดผ่าน
เทศบาลในแนวตะวันออก-ตะวันตก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ (๒๔๔๕) , ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๗๕ , ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๐๘ ตัดผ่านเทศบาลในแนวเหนือ-ใต้ 

5.2 กำรไฟฟ้ำ  
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอประโคนชัย มีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมอ าเภอประโคนชัย และ
อ าเภอพลับพลาชัย โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟในเขตอ าเภอประโคนชัย จ านวน 34,649 ราย และสาขา
ย่อยอ าเภอพลับพลาชัย จ านวน 10,421 ราย  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕62) 
  นอกจากนี้เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ด าเนินการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน ๔๘๗ จุด 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงกลางคืน 

5.3 กำรประปำ 
  กิจการประปา เป็นกิจการพาณิชย์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ า
สนามบินเป็นแหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา โรงผลิตประปาอยู่ห่างจากเทศบาลต าบลประโคนชัยประมาณ 
๕ กิโลเมตร ขนาดเครื่องยนต์ใช้ระบบไฟฟ้า ๒ เครื่อง ใช้น้ ามันดีเซล ๑ เครื่อง ปริมาณการผลิต ๔,๘๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณการจ าหน่าย ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถให้บริการน้ าประปาแก่ท่ีอยู่อาศัย
และสถานท่ีราชการในเขตเทศบาล จ านวน ๓,232 ราย และนอกเขตเทศบาล จ านวน ๑,323 ราย (ข้อมูล ณ 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕62) 

5.4 โทรศัพท์ 
ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย มีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 

๕ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอประโคนชัย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอละหานทราย อ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอ
พลับพลาชัย โดยในอ าเภอประโคนชัยมีเลขหมายโทรศัพท์ จ านวน ๑,๗๖๔ เลขหมาย ใช้งานจริง จ านวน ๘72 
เลขหมาย และให้บริการอินเตอร์เน็ต FTTx ครอบคลุม ๕ อ าเภอ จ านวน 2,278 เลขหมาย (ข้อมูล ณ ๓0 
เมษายน ๒๕62)   

5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอประโคนชัย ให้บริการจ าหน่ายไปรษณีย์อากร โทรเลข ธนาณัติ  

พัสดุ และต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์แก่ประชาชนท่ัวไป ท่ีท าการต้ังอยู่บริเวณถนนธนูประสิทธิ์ตรงข้ามอุทยานน้ า
หนองระแซซัน 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 กำรเกษตร  

  เทศบาลต าบลประโคนชัยเป็นพื้นท่ีชุมชน ไม่มีพื้นท่ีท าสวนหรือท าไร่ มีพื้นท่ีบางส่วนของ
ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ ชุมชนศูนย์การค้า และชุมชนวัดโพธิ์ ประมาณ ๔๐ ไร่ ท่ีท าการเกษตร(ท านา) ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของเขตเทศบาล  พื้นท่ีท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย 
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ตำรำงที่ ๑5  แสดงเนื้อที่ทางการเกษตรของต าบลประโคนชัย 
(เทศบาลต าบลประโคนชัย และองค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย) 

พื้นท่ี 
ท้ังหมด 

(ไร่) 

พื้นท่ีท าการเกษตร พื้นท่ีแบ่งตามสภาพการใช้น้ า 
นา ไร ่ สวน เล้ียง 

สัตว์ 
ประมง รวม ชลประทาน สูบน้ า 

ด้วยไฟฟ้า 
อาศัยน้ าฝน 

๓๔,๖๖๙ 24,857 464 408 30 20 25,779 - -   25,779 
(ท่ีมา : เกษตรอ าเภอประโคนชัย เทศบาลต าบลประโคนชัย  ข้อมูล ณ ปี ๒๕61) 
 

ตำรำงที ่๑6  แสดงข้อมูลผู้ปลูกข้าวต าบลประโคนชัย (หมู่ท่ี 1 - 7) 
หมู่ท่ี ครัวเรือน พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 
1 69 866.01 865.76 
2 1 14 14 
3 38 440.04 439.98 
4 196 2,592.12 2,591.03 
5 98 1,619.24 1,618.21 
6 124 1,608.53 1,597.22 
7 185 2,654.61 2,637.96 

(ท่ีมา : เกษตรอ าเภอประโคนชัย เทศบาลต าบลประโคนชัย  ข้อมูล ณ ปี ๒๕61) 
 
6.2 กำรบริกำร  

ตำรำงที่ ๑7  จ านวนสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะ  
ล าดับ ประเภทสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะ จ านวน (แห่ง) 

๑ โรงแรม/รีสอร์ท ๑ 
๒ บ้านเช่า/ห้องเช่า ๑52 
๓ ปั๊มน้ ามันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ ๑ 
๔ ร้านขายส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด ๑2 
๕ ร้านจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ๕9 
๖ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข 10 
๗ ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 6 
๘ ร้านจ าหน่ายวัสดุทางการเกษตร ๑๐ 
๙ ร้านถ่ายรูป ๒ 

๑๐ ร้านตัดผมชาย 7 
๑๑ ร้านเสริมสวย 35 
๑๒ กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอื่นๆ ๓๒ 

(ท่ีมา : กองคลัง เทศบาลต าบลประโคนชัย  ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕61) 
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6.3 กำรท่องเที่ยว   

เทศบาลต าบลประโคนชัยไม่มีแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี แต่เป็นเส้นทางหลักท่ีใช้เป็นทางผ่านไป
ยังแหล่งท่องเท่ียว ก่อนเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ า 
สวนนกอ่างเก็บน้ าสนามบิน  

6.4 อุตสำหกรรม  
 อุตสาหกรรมบริการ ส่วนใหญ่เป็นประเภทร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่อง  

จักรกลทางการเกษตร ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของเขตเทศบาล บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 และ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีใช้วัตถุดิบทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าวขนาดเล็ก  

6.5 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
   มีตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้า ท่ีส าคัญของอ าเภอ 
ประโคนชัย ซึ่งเป็นร้านค้าส่งและพืชผลทางการเกษตร และมีกลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพกุ้งจ่อมกระยาสารท 
เป็นสินค้า OTOP ท่ีมีช่ือเสียงท ารายได้ให้กับประชาชนในอ าเภอประโคนชัย และได้ท าการจัดต้ังชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย  มีสมาชิก ๒5 คน 
 
7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 กำรนับถือศำสนำ  
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน ๔ วัด 

คือ วัดกลาง วัดแจ้ง วัดจ าปา วัดโพธิ์ และต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัยซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ   
กับเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลได้เข้าวัดท าศาสนกิจเป็นประจ าอีก ๔ วัด คือ วัดชัยมงคล วัดโคน      
วัดตาด่าน วัดป่าหนองม่วง 

 

ตำรำงที่ ๑8  แสดงข้อมูลวัดในต าบลประโคนชัย 
ล าดับ 

ท่ี 
วัด สถานท่ีต้ัง ปีท่ีได้รับอนุญาต 

ให้สร้างวัด 
 ปีท่ีรับพระราชทาน 

วิสุงคามสีมา 
๑. วัดแจ้ง หมู่ท่ี ๑  ชุมชนสายัณห์ ๒๓๙๐ ๒๓๙๘ 
๒. วัดจ าปา หมู่ท่ี ๒  ชุมชนวัดจ าปา ๒๓๕๐ ๒๓๖๐ 
๓. วัดกลาง หมู่ท่ี ๓  ชุมชนหลักเมือง ๒๔๑๐ ๒๔๒๐ 
๔. วัดโพธิ์ หมู่ท่ี ๗  ชุมชนวัดโพธิ์ ๒๓๓๐ ๒๓๔๐ 
๕. วัดชัยมงคล หมู่ที ๖  อบต.ประโคนชัย ๒๔๒๐ ๒๔๕๐ 
๖. วัดโคน หมู่ท่ี ๕ อบต.ประโคนชัย ๒๓๐๐ ๒๓๔๐ 
๗. วัดตาด่าน หมู่ท่ี ๙ อบต.ประโคนชัย ๒๕๔๓ ก าลังด าเนินการ 
๘. วัดหนองม่วง 

(วัดป่าประโคนชัย) 
หมู่ท่ี ๑๐ อบต.ประโคนชัย ๒๕๓๑ ๒๕๓๗ 
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7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี  
  งำนประเพณีท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้ ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัยจัดงานเทศกาล
ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย  ซึ่งเป็นงานประจ าปีของอ าเภอประโคนชัยจัดในช่วงส้ินปี  

7.3 ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภำษำถ่ิน  
คนประโคนชัยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตกุ้งจ่อมกระยาสารท ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีท ารายได้ให้กับประชาชนในอ าเภอประโคนชัย 
เดิมคนประโคนชัยส่วนใหญ่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น ฟังและพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ ผู้ท่ีพูด

ภาษาไทยได้จะออกเสียง ร ได้ชัดเจน ต่อมามีกลุ่มคนท่ีพูดภาษาอื่นอพยพเข้ามาท ามาหากินในประโคนชัย เช่น 
ไทย จีน ลาว ส่วย ท าให้คนประโคนชัยบางคนพูดได้หลายภาษา แต่ปัจจุบันคนประโคนชัยรุ่นใหม่มีส่วนน้อยท่ี
สามารถพูดภาษาเขมรได้ 

7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
มีผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม กระยาสารท สินค้า OTOP ขึ้นช่ือท่ีนักท่องเท่ียวนิยมซื้อเป็นของฝากก่อน

เดินทางกลับ เป็นสินค้าท่ีท ารายได้ให้กับประชาชนในอ าเภอประโคนชัย ซึ่งมีวางจ าหน่ายหลายร้านตลอดสอง
ข้างทางถนนอ านวยกิจ 
 
8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

8.1 น้ ำ   
เทศบาลต าบลประโคนชัยมีแหล่งน้ าท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
๑. แหล่งน้ ำธรรมชำติผิวดิน  มี 2 แห่ง  ดังนี้ 

- หนองระแซซัน  ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยและองค์การบริหารส่วน
ต าบลประโคนชัย มีพื้นท่ีประมาณ 66-1-33 ไร่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบๆ สูบน้ ามาใช้เพื่ออุปโภค ท้ังนี้ ยัง
เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายของประชาชนในชุมชน 

- ห้วยละเว้ีย  เป็นห้วยตามธรรมชาติ มีความกว้างประมาณ 10 เมตร เป็นทาง
ระบายน้ าจากในเขตชุมชนไหลออกไปนอกเขตเทศบาล 

๒. แหล่งน้ ำชลประทำน 
- อ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน  ต้ังอยู่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย สามารถเก็บ

กักน้ าได้ประมาณ 3,130,000 ลูกบาศก์เมตร มีความลึกเฉล่ียประมาณ 5 เมตร ประชาชนใช้ในการเกษตร
กรรม และการประปาเทศบาลซึ่งเป็นกิจการพาณิชย์ ใช้ในการผลิตน้ าประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนท้ังใน
เขตและนอกเขตเทศบาล 

8.2 ป่ำไม้   
  เทศบาลต าบลประโคนชัยเป็นพื้นท่ีชุมชน จึงใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
วัด สถาบันการศึกษา สถานท่ีราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงไม่มีป่าไม้ในพื้นท่ีของเทศบาล
แต่อย่างใด ลักษณะของไม้ท่ีปลูกเป็นเพียงพืชผลท่ีปลูกไว้กินในครัวเรือน 
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9. อื่นๆ  
 9.1 สรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ปี 2562  

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประโคนชัยได้ด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน(เขตเมือง) ประจ าปี ๒๕62 จากทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมท้ังให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และผู้ท่ีสนใจร้องขอ  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ท้ังนี้ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประโคนชัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอ าเภอ  ได้ท าการประมวลผลข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ ๑9  แสดงสรุปผลการจับเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕62  ระดับต าบล 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนท่ี 

ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน  ร้อยละ 
หมวดที่ ๑  สุขภาพ  มี ๗ ตัวช้ีวัด 
๑. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก ๒,๕๐๐ กรัม ขึ้นไป 3 คน - - 
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน 3 คน - - 
3. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

667 คน - - 

๔. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ๒,373 คร. ๓ คร. ๐.๑3 
๕. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
อย่างเหมาะสม 

๒,373 คร. 20 คร. ๐.84 

๖. คนอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 4,23๖ คน 6 คน ๐.14 
๗. คนอายุ ๖ ปีข้ึนไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละ 
๓๐ นาที 

6,436 คน 101 คน 1.57 

 หมวดที่ ๒  สภาพแวดล้อม  มี ๗ ตัวช้ีวัด 
๘. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ๒,373 คร. - - 
๙. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย 
คนละ ๕ ลิตรต่อวัน 

๒,373 คร. 1 คร. ๐.0๔ 

๑๐. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ ๔๕ ลิตรต่อวัน ๒,373 คร. - - 
๑๑. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 

๒,373 คร. 4 คร. ๐.17 

๑๒. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ๒,373 คร. 2 คร. ๐.08 
๑๓. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธ ี ๒,373 คร. 51 คร. 2.๑5 
๑๔. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒,373 คร. ๑ คร. ๐.๐4 
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ตัวช้ีวัด 
จ านวนท่ี 

ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน  ร้อยละ 
หมวดที่ ๓  การศึกษา  มี ๕ ตัวช้ีวัด 
๑5. เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ได้รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ๑53 คน - - 
๑6. เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ๖๐7 คน 163 คน 26.85 
๑7. เด็กจบช้ัน ม. ๓ ได้เรียนต่อช้ัน ม. ๔ หรือเทียบเท่า 20 คน - - 
๑8. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยัง   
ไม่มีงานท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

- - - 

19. คนอายุ ๑๕ - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 4,147 คน - - 
หมวดที่ ๔  การมีงานท าและรายได้  มี ๔ ตัวช้ีวัด 
๒0. คนอายุ ๑๕ - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 3,401 คน 11 คน 0.๓2 
๒1. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๑,674 คน ๑๑4 คน ๖.81 
๒2. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ๒,373 คร. - - 
๒3. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ๒,373 คร. - - 
หมวดที่ ๕  ค่านิยม  มี 8 ตัวช้ีวัด 
๒4. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา 6,๖27 คน 161 คน 2.๔3 
๒5. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 6,627 คน 151 คน 2.2๘ 
๒6. คนอายุ ๖ ปีข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 6,๔36 คน - - 
๒7. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ๑,682 คน - - 
๒8. ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 6๔ คน - - 
29. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ได้รับการดูแลจาครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 88 คน - - 
๓๐. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
หรือท้องถ่ิน 

2,373 คร. ๑ คร. 0.๐4 

31. ครอบครัวมีความอบอุ่น 2,373 ตน ๑ คร. 0.๐4 
 

 9.2 โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังในกำรบริหำรงำน 
การบริหารงานของเทศบาลประกอบด้วยองค์กร  ดังนี้ 

  ฝ่ำยนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลท่ีประชาชนเลือกต้ัง
จ านวน  ๑๒  คน  อยู่ในต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี 
  ฝ่ำยบริหำร หรือคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 
จ านวน ๒ คน มีอ านาจหน้าท่ีควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานของเทศบาลตามกฎหมาย  โดยมีท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน คอยช่วยเหลือและสนับสนุน
นายกเทศมนตรีในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี  

ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลข้าราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการเทศบาลต าบลประโคนชัย  ประกอบไปด้วย ๑ ส านัก ๗ กอง  มีอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี  ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 20  แสดงอัตราก าลังบุคลากรของเทศบาลต าบลประโคนชัย  (ณ  ๓1 พฤษภาคม ๒๕62) 
 

 
ส่วนงาน 

บริหารท้องถ่ิน อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ครู ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
จ้างตาม 
ภารกิจ 

พนักงาน 
จ้าง
ท่ัวไป 

พนักงาน 
จ้างเหมา 
บริการ 

 
รวม สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ช านาญ 

การ 
พิเศษ 

ช านาญ 
การ 

ปฏิบัติ 
การ 

อาวุโส ช านาญ 
งาน 

ปฏิบัติ 
งาน 

ส านักปลัดเทศบาล - 2 - - 1 2 - 3 1 - 1 - - 3 3 12 - 28 
กองคลัง - - - - - 1 - 2 - - 1 - - - - 2 - 6 
กองช่าง - - - - - 2 - - - 1 1 1 - - 1 7 - 13 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 1 - 1 2 - - - - - 1 3 27 - 35 

กองสวัสดิการสังคม - - - - 1 1 - 2 - - - - - - - - - 4 
กองการศึกษา - - - - - 1 - 2 - - 1 - - - - 3 - 7 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

- - - - - 2 - 3 - - - - - - 1 - - 6 

กองการประปา - - - - - 1 - - - - - - - 4 2 5 - 12 
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

- - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 11 15 

รวม - 2 - - 3 10 1 14 1 1 4 1 2 8 11 57 11 126 
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ซึ่งแต่ละส านัก/กอง มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบและโครงสร้างงานย่อย  ดังนี้ 
  ๑. ส ำนักปลัดเทศบำล  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและ
ราชการ ท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ประกอบด้วย 

๑.๑  ฝ่ายอ านวยการ 
๑.๑.๑ งานธุรการ   
๑.๑.๒ ฝ่ายกิจการสภา    
๑.๑.๓ งานการเจ้าหน้าท่ี 

  ๑.๒  ฝ่ายปกครองและป้องกัน 
   ๑.๒.๑ งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.๒.๓ งานเทศกิจ 

  ๒. กองคลัง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  
เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ า 
เดือนประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
   ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
    ๒.๑.๑ งานธุรการ 
    ๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี 
    ๒.๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    ๒.๑.๔ งานผลประโยชน์ 
    ๒.๑.๕ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ๓. กองช่ำง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 

๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  ๓.๑.๑ งานธุรการ 

 ๓.๑.๒ งานวิศวกรรม 
 ๓.๑.๓ งานสถาปัตยกรรม 

๓.๑.๔ งานสาธารณูปโภค 
๓.๑.๕ งานสวนสาธารณะ 
๓.๑.๖ งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
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  ๔. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข 
งานด้านการรักษาพยาบาลในเบ้ืองต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 
   ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
    ๔.๑.๑ งานธุรการ 
    ๔.๑.๒ งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม 
    ๔.๑.๓ งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
    ๔.๑.๔ งานส่งเสริมสุขภาพ 
    ๔.๑.๕ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  ๕. กองกำรประปำ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับควบคุมการผลิตน้ าประปา การให้บริการผู้ใช้น้ า 
ตรวจสอบควบคุมให้คุณภาพน้ าได้มาตรฐาน และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   ๕.๑ ฝ่ายผลิต 
    ๕.๑.๑ งานธุรการ 
    ๕.๑.๒ งานการเงินและบัญชี 
    ๕.๑.๓ งานผลิต 
    ๕.๑.๔ งานติดต้ังและซ่อมบ ารุง 
    ๕.๑.๕ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
  ๖. กองสวัสดิกำรสังคม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือ
ตรวจสอบเกี่ยว กับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
   ๖.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
    ๖.๑.๑ งานธุรการ 
    ๖.๑.๒ งานพัฒนาชุมชน 
    ๖.๑.๓ งานสังคมสงเคราะห์ 
  ๗. กองกำรศึกษำ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนา
การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งานโรงเรียน งาน
ห้องสมุด งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬาและ
นันทนาการ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
   ๗.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
    ๗.๑.๑ งานธุรการ 
    ๗.๑.๒ งานการเจ้าหน้าท่ี 
    ๗.๑.๓ งานโรงเรียน 
    ๗.๑.๔ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ 
    ๗.๑.๕ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา 
    ๗.๑.๖ งานหอสมุด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 
 

-22- 
 
  ๘. กองวิชำกำรและแผนงำน  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ
เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความ
มั่นคงของประเทศ ท้ังนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ
กรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
   ๘.๑ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๘.๑.๑ งานธุรการ 
๘.๑.๒ งานประชาสัมพันธ ์
๘.๑.๓ งานนิติการ 
๘.๑.๔ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘.๑.๕ งานจัดท างบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 ๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

วิสัยทัศน์ประเทศ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม   

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้

เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร 

ธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร

จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการ
แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บน

พื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม่  
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(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา
ท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญท่ีให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาค 

เอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง  และท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ัง

มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อ

ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรับวัฒนธรรมการท างาน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ 
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล 
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เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึง
กันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ า
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  และ
การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ ๑๒   
  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ง
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบ
ท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี   
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา ท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบ่งช้ีถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเส่ียงในการท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนให้การ
พัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ท้ังนี้ โดยได้ค านึงถึงการ
ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี
มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ 
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
   3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้และบริการเดิมและขยาย 
ฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสามารถสนับสนุน
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
   5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
   7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
   เป้าหมายรวม 
    เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12  ประกอบด้วย 
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   1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ท่ีดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ 
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2) ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่าง
ท่ัวถึง และเป็นธรรมกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 
   3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก   
ท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูง
ใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต และ
บริการ 
   4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
   5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา 
อาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย  
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า   
ลดลงเพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้นโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ 
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้ความสามารถและ 
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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  ยุทธศำสตร์พัฒนำประเทศ  มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๑) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตท่ี

พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
๓) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
๔) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
๑) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการท่ีมี

คุณภาพของรัฐ 
๒) กระจายการให้บริการภาครัฐ ท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมี

คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๓) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๑) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
๒) ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่

อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 
๓) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอ านวย

ความสะดวกการค้าการลงทุน 
๖) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาด

ทุน ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

๑) พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ(One Map) 
๒) เพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของพื้นท่ีประเทศ โดย

ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
๓) เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ า พ.ศ..... และแผน

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
๔) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

๑) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
นานาประเทศ 

๒) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓) สังคมมีความสมานฉันท์ 
๔) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๕) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
๖) อันดับความเส่ียงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับท่ี 20 ของโลก 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ

คลังภาครัฐ 
๓) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔) ปฏิรูปกฎหมายและกระบานการยุติธรรม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ  

โครงข่ายถนนขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 
๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การ

อ านวยความสะดวกทางการค้า 
๓) การพัฒนาด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 

ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 
๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

๑) ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนา 
กลุ่มเทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๒) พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ท้ังด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

๑) ภาคเหนื เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 
๓) ภาคกลางเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ช้ันน าศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้า

เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเท่ียวของเอเชีย 
๔) ภาคใต้เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียวได้มาตรฐานสากลและแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก 
๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖) พัฒนาฟื้นฟพูื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก 

ของประเทศท่ีขยายตัวมีสมดุล 
๗) พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
๑) การพัฒนาความเช่ือมโยงในด้านต่างๆ 
๒) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุน 
๓) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
๔) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ

นานาประเทศ 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนำภำค / แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนำจังหวัด 
  แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ี
ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   ๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล 
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  ๑.๒ หลักการมุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นท่ี โดย 

๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ

โอกาสของพื้นท่ี    
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

๑) พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นท่ีอรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
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๒) พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
  ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นท่ี เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเท่ียว การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
   ๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   ๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  
แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและ
ดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
   ๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟู
พื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีภาค ป้องกันการรุกพื้นท่ีชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย์   
  ๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   ๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย  
หนองบัวล าภู และเลย เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
   ๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นท่ีชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
   ๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด   เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  
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และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้าง
คุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
   ๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาด
แคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากขึ้น 
  ๓. โครงการท่ีส าคัญ (Flagship Project) 

๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ี

ยั่งยืน 
 

 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1  (นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์)  พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563)  

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุป
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีความหลากหลายท้ังการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ 

การกีฬาท่ีมีช่ือเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา  
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย  และพัฒนาจนถึงขึ้น

มาตรฐานอินทรีย์ในภาคการเกษตรท้ังพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพื้นท่ีมาช่วยให้เกษตรกร โดย 
เฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้ังเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  
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2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ท้ังน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ าเพื่อการ 
เกษตรให้เพียงพอตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพื้นท่ี หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ า การ
กระจายน้ าไปยังพื้นท่ี  

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นท่ี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
แบบครบวงจรในพื้นท่ี โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ ท่ีก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการ 
เกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเช่ือมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเท่ียว  

5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเท่ียว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน ท้ัง
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว การใช้ประโยชน์จาก
ระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว รวม 
ถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นท่ีนิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมท้ังการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอด
ไปยังรุ่นลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

 พันธกิจ (Mission) 
   1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  

2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน
ทดแทน  

3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
       ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
   วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร 
   แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เหมาะสม  
4) ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
5) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
6) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
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7) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
8) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย  
9) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
10) ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์คุณภาพสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม

เพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก  
2) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว  
3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
4) สร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว  
5) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 

  6) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
7) ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามรอยช้าง  
8) ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
9) ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชน  
10) ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
11) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
12) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม  
13) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 

   1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
   2) พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
   3) ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
   4) ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 แผนพัฒนำจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2561–2564)  
  วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) 

“ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง
สังคมสันติสุข 9 ดี”  
  พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission)    
   1) ส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
   2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
   3) ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4) ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   5) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ๖) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เป้าประสงค์รวม  

1) ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2) ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตร

และอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ดีมีสุข 
4) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
5) พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล 
6) ฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
7) จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8) สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
10) ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1  :  ด้านเศรษฐกิจ  

"เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  

เป้าประสงค์ (Goals) 
1) ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2) ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตร

และอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ 
1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของจังหวัด 
4) ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเท่ียว  
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5) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 
6) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวแบบประชารัฐ 
8) พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9) สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue 

City) เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
10) ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 
11) เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพื่อรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 
12)  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13) ส่งเสริมการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 
14) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

บุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอิสานใต้ 
15) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
16) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
17) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และ

เกษตรปลอดภัย 
18) ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย 
19) ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเช่ือมโยง

กับแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
20) ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 
21) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรอง

คุณภาพและมาตรฐาน 
22) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบ

ครบวงจร 
24) การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning) 
25) พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 

                 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 
เป้าประสงค์ (Goals) 
๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ดีมีสุข   
๒) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
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กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
2) ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
3) เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตาม

เกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
4) เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชน

และสังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
5) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตาม

กฎหมายแรงงาน 
6) ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และการจัดการ

แบบครบวงจรของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
7) รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคตลอด 

จนการดูแลผู้ป่วยในครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหน้า 
8) ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
๙) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
10) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มี

ปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพา
ตนเอง และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 

11) สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐ สู่การ
ปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
           

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม"   
  เป้าประสงค์ (Goals) 

1) พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล 
      2) ฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
      3) จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน   

กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับ

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าภาคการผลิต(ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ 

2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าและการจัดการแหล่งน้ าโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและเครือข่ายประชาสังคม 

3) ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ โดย
เน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 
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4) ส่ง เสริมให้ เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้เป็นหน้าท่ีของพลเมืองคนบุรีรัมย์ 

6) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภค
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 

7) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลในระดับพื้นท่ีต้ังแต่
ต้นทางถึงปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

8) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ   
“บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี” 
เป้าประสงค์ (Goals) 
1) สังคมสงบสุขและอบอุ่น 

        2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
        ๓) ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 

  กลยุทธ์ 
1) พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/

ชุมชน และการเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน 

3) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือภายหลังจาการบ าบัดฟื้นฟู 

4) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของ
ประชาชนภายในจังหวัด 

5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ี
อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 

6) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปช่ันและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยมิชอบ 

7) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด 
8) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้

เป็นหมู่บ้านมั่นคงและสงบสุข 
9) พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน 
10) พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
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11) สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

12) รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถาน
ประกอบการและในชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง   

13) รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม 

 

จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 4 ด้าน คือ  
         1) พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล   
 3) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  

4) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
 

๑.๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเท่ียวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พื้นฐานคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ (Mission) 
        ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม 
มีความสุข และมีสุขภาวะท่ีดี 

๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐาน
โลก 

3) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
4) การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร

ปลอดภัย 
5) การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
6) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

ความยั่งยืน 
7) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
8) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
9) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
10) การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  เป้าประสงค์ (Goals)    

๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
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2) ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
4) ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและยั่งยืน 
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถิชีวิต 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
7) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

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

4) ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
   5) ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   6) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
   7) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
   8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน 
   9) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   10) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 
   11) เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   12) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
   13) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   14) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
   15) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นท่ีป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   16) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   17) เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
  เป้าประสงค์ (Goals)    
   1) ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 

2) ยกระดับการพัฒนาการท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
   3) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
   4) เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 
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   5) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
   6) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 
  กลยุทธ์ (Strategy) 
   1) ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ 

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียว 
   3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเท่ียว 
   4) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 

5) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว 
   6) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
   7) ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
   8) ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ 
เพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ 
   9) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
   10) ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
   11) ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  เป้าประสงค์ (Goals)    
   1) สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
   2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
   3) ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
   4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
  กลยุทธ์ (Strategy) 
   ๑) พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
   2) ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 
การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 

3) เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม 
และแปรรูปอาหาร 
   5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7) ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก 

   8) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 
   9) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
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10) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบ
ครบวงจร 

11) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
   12) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร รวมถึง
การน าระบบ IT มาใช้ด้านการตลาด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
  เป้าประสงค์ (Goals)  ๑) บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
   ๒) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
   ๓) องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ (Strategy) 
   ๑) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒) สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
   ๓) ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
   ๔) ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   5) ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

 

๒. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน ์

เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ดังนี้ 

"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่" 
 ๒.๒ ยุทธศำสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 ๒.๓ เป้ำประสงค ์
   เทศบาลต าบลประโคนชัย มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
  1. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงมีคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คงอยู่สืบไป 

    2. ประชาชนเกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิตมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยท่ีดี 
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     3. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้ มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีสภาพ 
แวดล้อมท่ีสะอาด สวยงามประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยและมีระเบียบ วินัย 

    4. ชุมชนเกิดความ เข้มแข็ง สามารถ พัฒนาและแก้ไข ปัญหาชุมชนของตน ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
    5. การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนได้รับบริการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

 ๒.๔ ตัวชี้วัด 
  1. ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา การด าเนินงานของโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ 
  2. จ านวนโครงการท่ีสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   3. ร้อยละของสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
   4. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
     5. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
       6. ร้อยละของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
   7. ร้อยละของจ านวนโครงการจัดแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
  8. ร้อยละของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    9. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. ระดับความส าเร็จของการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
  11. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อ
ให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง   
   12. ระดับความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. ระดับความส าเร็จของทุกภาคส่วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของ
เทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๕ ค่ำเป้ำหมำย 
  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา การด าเนินงานของโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาล 
  2. เพื่อให้มกีารอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. เพื่อให้มสุีขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
   4. เพื่อสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  5. เพื่อให้มกี่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเท้า ทางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐาน 
       6. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   7. เพื่อให้มกีารจัดแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
  8. เพื่อส่งเสริมให้มกีารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    9. เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. เพื่อเพิ่มรายได้ในการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน 
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  11. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่าง
ท่ัวถึง   
   12. เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ของเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๖ กลยุทธ์ 
   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญ
กับการวางบทบาทการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การด าเนินงานของโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาล 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3 ส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
   4. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
     5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเท้า ทางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐาน 
       6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
   7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
  8. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    9. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
  11. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง   
   12. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
   เทศบาลต าบลประโคนชัย ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐและแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนา เทศบาลต าบล
ประโคนชัย จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
กีฬาและนันทนาการ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

  
 ๒.๘ ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำล   

เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์

จุดยืนทำงยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
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๓. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 
 ๓.๑ กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis  
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของเทศบาลโดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อ

ร่วมกันวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภาพนอก เทศบาลต าบลประโคนชัยจึงได้วางแนวคิดในการ
พัฒนาองค์กร โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) โดย
น านโยบายของผู้บริหาร สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาในอนาคต รวมท้ังข้อเสนอแนะใน
การประชุมประชาคม น ามาวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์ โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend จากผลการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของเทศบาลต าบลประโคนชัยสรุปได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมภายใน โดยมุ่งทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ

เทศบาล  โดยสรุปเป็นภาพรวมของเทศบาลดังนี้ 
จุดแข็ง (S-Strength) 
๑. ผู้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น 

  ๒. เทศบาลมีพื้นท่ี ๔.๒๕ ตารางกิโลเมตร ท าให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ได้รวดเร็วและท่ัวถึง 
  ๓. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๔ แห่ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒ แห่ง สามารถ
รองรับการเรียนการสอนเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยและพื้นท่ีใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอ 

๔. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปญัญาท้องถิ่นทีห่ลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผูสู้งอายุมคีวาม

พร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปญัญา 

๕. มีการจัดต้ังองคก์รชุมชนในพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น (อสม.) และอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 

๖. มีกุ้งจ่อม-กระยาสารท เป็นสินค้า OTOP ที่มีช่ือเสียงท ารายได้ให้กบัประชาชนในอ าเภอประโคน

ชัย 
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๗. เทศบาลเป็นชุมชนด้ังเดิม คนในชุมชนมคีวามสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีอัต

ลักษณ์ในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมสืบต่อกันมาอยา่งต่อเนื่องและมั่นคง สมเป็นประโคนชัย

เมืองเก่า เช่น 

     - ประเพณีงานศพ ที่ไม่ต้องมบีัตรเชิญ และเป็นงานศพปลอดเหล้า 

     - ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา ที่ชาวประโคนชัยได้สบืทอดจากบรรพบุรุษ

มากว่า ๗๕ ปี และถูกจัดอันดับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใหย้ิ่งใหญ่เป็นอันดับ ๓ รอง

จากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา  

     - ประเพณีพลอง  

๘. มีกิจการประปาของเทศบาลให้บริการประชาชนครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่ 

๙. มีตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายสนิคา้ทีส่ าคัญของอ าเภอประ

โคนชัย  โดยเฉพาะสนิคา้ประเภทพืชผลทางการเกษตร  

๑๐. มีระบบประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่ เช่น ระบบเสียงตามสาย ๔๑ จุด และวิทยุชุมชน

อีก ๒ แห่ง 
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๑๑. มสี่วนราชการหลายหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาล เช่น โรงพยาบาลประโคนชัย สถานี

ต ารวจภูธรประโคนชัย ส านกัทะเบียนอ าเภอประโคนชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์เขต ๒ 

๑๒. เป็นสถานที่ตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอประโคนชัย ที่สามารถจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่

๑๓. มศีูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย ให้บริการด้านการพยาบาลเบื้องต้นแก่

ประชาชน รวมทั้งท างานในเชิงรุกส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมี อสม. เป็น

เครือข่ายในการขับเคลื่อน 

๑๔. มหีอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัยเป็นแหลง่เรียนรู้ทางการศึกษาตลอดชีวิตของ

ประชาชน 

๑๕. มีระบบการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนรวม ด้วยการจัดต้ังกลุ่มจัดการขยะชุมชน เช่น ชุมชน

วัดแจ้งคุ้มสายณัห์ , ชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล , ชุมชนวัดโพธ์ิ , ชุมชนศูนย์การค้า , ชุมชนวัดโคนคุ้ม

ระเนียด 

๑๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและควบคุมการบริหารจัดการของเทศบาล 
๑๗. มีการคมนาคมท่ีสะดวก เส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อกับหลายจังหวัด 
๑๘. ด้านบุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาและเรียนรู้ 
๑๙. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีท าให้รู้สภาพปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
๒๐. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว 
 

  จุดอ่อน (W-Weakness) 
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  ๑. เนื่องจากสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้ข้อมูลจ านวนผู้เสียภาษีมีจ านวน
เปล่ียนแปลงตาม ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุม 

๒. เทศบาลมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
๓. เป็นชุมชนด้ังเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น 

  ๔. ถนนในเขตเทศบาลมีพื้นท่ีจ ากัด ท าให้การจราจรค่อนข้างติดขัด โดยเฉพาะบริเวณถนน
อ านวยกิจซึ่งเป็นเส้นทางจ าหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมต่อไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ
อ าเภอบ้านกรวด 
  ๕. ปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าระบายออกจากชุมชนไม่ทัน  

๖. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านภาษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๗. ปัญหาการจับกลุ่มของเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

๘. ปัญหาขยะจากนอกเมืองเข้าสู่ชุมชนเมือง 
๙. ปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาล ซึ่งมีปริมาณรถจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลประโคนชัย     
  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาล โดยมุ่งทราบถึงโอกาสและอุปสรรค
ของเทศบาล  โดยสรุปเป็นภาพรวมของเทศบาลดังนี ้
 

โอกาส (O-Opportunity) 
  ๑. เทศบาลต าบลประโคนชัยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจการบริหารงานได้อย่างอิสระ และ
มีหน้าท่ีหลักในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ท าให้สามารถบริการและตอบสนองต่อปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
  ๒. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม แรงงานภาคการเกษตร 
การลงทุนและการบริการ มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดน 
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  ๓. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่างๆ 

๔. เทศบาลได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ท าให้การ
บริหารจัดการ การพัฒนาในด้านต่างๆ ด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และตรงตามความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น  และมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 
  ๕. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้มีการกระจายความเจริญมาสู่ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น  เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา 

๖. มีสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคญัอยู่ใกล้เคียง โดยมีเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศนูย์กลางการ

ท่องเทีย่วอารยธรรมขอมที่ส าคญัของจังหวัด เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหนิเมือง

ต่ า  

  ๗. มีสถาบันทางการเงิน จ านวน ๔ แห่ง คือ ธนาคารออมสิน , บมจ.ธนาคารกรุงไทย , บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  อุปสรรค (T-Threat) 
๑. ปัญหาการรุกทาง-ล าห้วยสาธารณะ เนื่องจากอาจมีการส าคัญผิดในแนวเขตพื้นท่ีการ

ครอบครอง 
  ๒. ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในพื้นท่ี 
  ๓. ไม่มีสถานท่ีท้ิงขยะ ต้องใช้พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ท าให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการขยะได้อย่างเต็มท่ี 
  ๔. ปัญหาแหล่งน้ าท่ีเทศบาลใช้น้ าดิบในการผลิตน้ าประปา คือ อ่างเก็บน้ าสนามบินอยู่ในเขต
พื้นท่ีดูแลของท่ีราชพัสดุ และเป็นเขตประกาศห้ามล่าสัตว์ฯ ดังนั้น หากเทศบาลจะด าเนินการใดๆ ไม่ว่าจะขุด
ลอกก็ต้องขออนุญาตท้ังสองหน่วยงาน ส่งผลให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที เป็นเหตุให้อาจขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคในช่วงหน้าแล้ง 

๕. ปัญหาการปรับภูมิทัศน์ เนื่องจากไม่มีการจัดระเบียบสายไฟและป้ายโฆษณา 
๖. ปัญหาประชากรแฝง เนื่องจากเทศบาลเป็นสังคมเมืองประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มี

สถานศึกษาหลายแห่ง ส่งผลกระทบในเรื่องของการให้บริการสาธารณะ ประชาชนมีการแข่งขันท ามาหากิน และ
การใช้สาธารณูปโภคในเขตเทศบาลเป็นจ านวนมาก 
 

 กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะในกำรก ำหนดแนวทำงพัฒนำ 
ร่างเขตผังเมืองรวมชุมชนประโคนชัย มีพื้นท่ีเขตการวางผังเมืองรวม ๔๕.๙๑๐ ตาราง

กิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นท่ีดังนี้ 
๑) เทศบาลต าบลประโคนชัยท้ังหมด 
๒) เทศบาลต าบลโคกม้าบางส่วน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑ บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี ๒ บ้านโคกม้า หมู่ท่ี ๗ 

บ้านหนองปรือ  และหมู่ท่ี ๘ บ้านโคกงิ้ว 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 
 

๓) องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัยบางส่วน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑-๗ บ้านประโคนชัย หมู่ท่ี ๘ 
บ้านโคกตาด้วง  หมู่ท่ี ๙ หนองระแซซัน  หมู่ท่ี ๑๐ บ้านหนองม่วง  และหมู่ท่ี ๑๓ บ้านประโคนชัย 

๔) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามบางส่วน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑ บ้านโคกมะขาม และหมู่ท่ี ๒ 
บ้านโคกมะขาม 

๕) องค์การบริหารส่วนต าบลปังกูบางส่วน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑ บ้านเขว้า หมู่ท่ี ๒ บ้านเขว้า และ
หมู่ท่ี ๕ บ้านโคกวัด 
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ท้ังนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนท่ีจะวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนประโคนชัยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พื้นท่ีเทศบาลต าบลประโคนชัยยังไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมใช้บังคับ ท้ังนี้ กระทรวง 

มหาดไทยได้ออกร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ซึ่งผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ 
มีนโยบายและมาตรการเพื่อการจัดระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้
มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ  

การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในเขตผังเมืองรวม ได้ก าหนดพื้นท่ีเทศบาลต าบลประโคนชัยเป็น
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการ
อื่น  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ีไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  

ท่ีดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ

ด าเนินงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับท่ี ๘๙ และโรงงานล าดับท่ี ๙๒ 
๒) โรงงานล าดับท่ี ๑๐๑ เว้นแต่ โรงงานบ าบัดน้ าเสียของชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงงาน 
๓) คลังน้ ามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะท่ีสาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเช้ือเพลิง เพื่อการจ าหน่าย 
๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ี

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 

๕) การเล้ียงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จรเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

๖) ก าจัดมูลฝอย เว้นแต่เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข 
 
 ๓.๒ กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรกีฬำและนันทนำกำร 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
- ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัยไม่เอื้ออ านวยต่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเท่าท่ีควร 
- สถานท่ีในการออกก าลังกาย เช่น ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิด มีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ 
พื้นท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนท้ังหมดในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลประโคนชัย 
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ีให้เด็กและเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไปได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เช่น การส่งเสริมด้านการกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงสถานท่ีออกก าลังกาย ลานกีฬาให้สามารถรองรับประชาชนได้ในทุกพื้นท่ีในเขต

เทศบาล 
- การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัยให้ได้รับการพัฒนาระบบ

การศึกษาให้มีความพร้อม มีคุณภาพในทุกๆด้าน 
- ส่งเสริมให้ประเพณีท้องถิ่นมีการปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
- ถนนไมไ่ด้มาตรฐาน เมื่อมีการบรรทุกของหนัก ถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับถนนมี

ขนาดเล็ก และประชาชนมักจอดรถบริเวณไหล่ทางท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
- พื้นท่ีในเขตเทศบาล มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีพื้นท่ีโดยรอบสูงกว่าในเขตเทศบาลเป็น

สาเหตุให้ช่วงฤดูฝนระบายไม่ทันเกิดน้ าท่วมขังในบางพื้นท่ี 
- ระบบไฟฟ้า บริเวณทางสัญจรบางแห่งไม่มีไฟฟ้าสาธารณะหรือมีแต่เกิดการช ารุดท าให้ อาจ

เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร์ผู้ใช้เส้นทาง 
- ระบบประปา น้ าประปายังมีความสะอาดไม่เพียงพอส าหรับการอุปโภคบริโภค 
พื้นท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยและพื้นท่ีใกล้เคียงจากการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ถนนทุกสายในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยได้รับการก่อสร้างยกระดับถนน  ขยายท่อ

ระบายน้ าเพื่อให้น้ าไหลสะดวกป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง สามารถด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยางได้
ทุกสาย ซึ่งจะท าให้ไม่ต้องท าโครงการซ่อมแซมถนน ให้ส้ินเปลืองงบประมาณหรือซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นอีก
และมีการขยายถนนบางสายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 

- ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดูแลให้ความช่วยเหลือโดย
ขอขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าให้ท่ัวถึง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม  

- ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ าและส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลช่วยเหลือใน
การตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งขอค าแนะน าในการควบคุมคุณภาพน้ าประปาให้
ได้มาตรฐานด้วย 

 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
- ขาดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พื้นท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
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- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยจัดให้มีการ
อบรมและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นท่ีป่าสีเขียว ลดปัญหาทาง
ส่ิงแวดล้อม 

 ด้ำนกำรสำธำรณสุข  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุข และการดูแลตัวเองและครอบครัวให้ 

ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ 
                  - เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีดี จึงท าให้
จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ดังนั้น เทศบาลจึงต้องก าหนดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่
นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                  - ในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบลประโคนชัย มีสภาพอากาศร้อนช้ืนเส่ียงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก  
                     พื้นท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

- ประชาชนท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ 
- ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้าน 

สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนท้ังทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจจัด

ให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนเทศบาลต าบลประโคนชัย สอดส่องดูแลปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชน
ของตนเองและประสานมายังเทศบาลต าบลประโคนชัยเพื่อให้ความช่วยเหลือ 

 ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
- ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว 
- ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่ม ขาดความรู้ ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม 
- ขาดการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลสถานท่ีพักผ่อน สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท่องเท่ียวทาง 

ธรรมชาติให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 
พื้นท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม นอกจากอาชีพหลัก 
- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดย

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ จัดท าโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง 
 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
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               - ปัญหาประชากรแฝง ไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมารับการศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล และประชาชนจากต่างพื้นท่ีได้เข้ามาท ากินในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย ซึ่งบุคลเหล่านี้ได้การเข้า
มาแย่งการใช้บริการสาธารณะของคนในชุมชน เช่น โรงพยาบาลชุมชน, พื้นท่ีสาธารณะ รวมถึงการให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   - ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาท่ีรัฐบาลได้ก าหนดเป็น วาระแห่งชาติ กลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่จะ
เป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน/หมู่บ้านการปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลท่ีเป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข  

พื้นท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

  - รณรงค์และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอให้ย้ายช่ือเข้าอยู่ ในทะเบียนบ้าน
ตามความเป็นจริง เพื่อให้การวางแผนพัฒนาและการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ เพียงพอสอดคล้องกับ
จ านวนประชากรท่ีแท้จริง 
  - ส่งเสริมให้ความรู้อย่างเท่าทันในเรื่องปัญหาของยาเสพติด และส่งเสริมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมท้ังในโรงเรียนและนอกห้องเรียน 

 ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตขององค์กร อ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
- ปัญหาระเบียบกฎหมายหนังสือส่ังการ มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคลากรจึง

ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติราชการ ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการลดลง 
พื้นท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- เทศบาลต าบลประโคนชัยมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และมีความทันสมัย 

ทางเทคโนโลยี สามารถให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพตนเองปรับเปล่ียนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ  
 
 

 แบบ ยท.๐๑ 
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา  
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป กองวิชาการและแผนงาน  
๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองการประปา  
การด าเนินงานอื่น งบกลาง ส านักปลัดเทศบาล  

๓ การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

การด าเนินงานอื่น งบกลาง 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ส านักปลัดเทศบาล  
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  
การเศรษฐกิจ การเกษตร 

๖ การพัฒนาด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม  

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
กองวิชาการและแผนงาน 

 

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล  
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา  

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองการประปา  

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-56- 
๒. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 

เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

ยุทธศำสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
 การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม   
 ประเพณี และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
   1.2 แผนงานการศึกษา 
   ๑.3 แผนงานการศาสนา  
 วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
 ของชุมชน 

 
 
 

1 
13 
14 

 
- 

 
 
 

30,000 
23,243,310 

7,244,000 
 

- 

 
 
 
2 

12 
15 

 
- 

 
 
 

60,000 
23,169,850 

2,360,000 
 

- 

 
 
 
2 

11 
15 

 
1 

 
 
 

60,000 
21,294,850 

7,510,000 
 

50,000 

 
 
 
2 

12 
16 

 
1 

 
 
 

60,000 
24,770,050 

8,140,000 
 

50,000 

 
 
 
2 

12 
14 

 
1 

 
 
 

60,000 
25,208,283 

2,510,000 
 

50,000 

 
 
 

9 
60 
74 

 
3 

 
 
 

270,000 
117,686,343 

27,764,000 
 

150,000 

รวม 28 30,517,310 29 25,589,850 29 28,914,850 31 33,027,050 29 27,828,283 146 145,877,343 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
   ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ 
 การโยธา 
   ๒.๓ แผนงานการพาณิชย์ 
   ๒.๔ แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
9 
 

2 
2 

 
 

- 
12,638,000 

 
2,500,000 

300,000 

 
 
- 
8 
 
- 
- 

 
 

- 
17,317,000 

 
- 
- 

 
 
1 
7 
 
4 
- 

 
 

150,000 
16,500,000 

 
4,950,000 

- 

 
 
2 
6 
 
2 
- 

 
 

2,050,000 
4,110,000 

 
53,000,000 

- 

 
 
2 
4 
 
- 
- 

 
 

2,810,000 
10,636,000 

 
- 
- 

 
 

5 
34 

 
8 
2 

 
 

5,010,000 
61,201,000 

 
60,450,000 

300,000 
รวม 13 15,438,000 8 17,317,000 12 21,600,000 10 59,160,000 6 13,446,000 49 126,961,000 

 

 แบบ ผ.01 
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ยุทธศำสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
   ๓.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 

2 
1 

 
 

1,700,000 
200,000 

 
 

3 
2 

 
 

2,300,000 
760,000 

 
 
3 
2 

 
 

41,400,000 
89,200,000 

 
 

7 
1 

 
 

48,400,000 
200,000 

 
 

4 
1 

 
 

32,400,000 
200,000 

 
 

19 
7 

 
 

126,700,000 
90,560,000 

รวม 3 1,900,000 5 3,060,000 5 130,600,000 8 48,600,000 5 32,600,000 26 217,260,000 
 ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
 สาธารณสุข 
   ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
   ๔.๒ แผนงานงบกลาง 
   4.3 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

7 
1 
- 

 
 

1,410,000 
240,000 

- 

 
 

7 
1 
- 

 
 

1,410,000 
240,000 

- 

 
 
8 
1 
- 

 
 

1,740,000 
240,000 

- 

 
 

7 
1 
- 

 
 

1,240,000 
240,000 

- 

 
 

7 
1 
1 

 
 

1,240,000 
240,000 

40,000,000 

 
 

36 
5 
1 

 
 

7,040,000 
1,200,000 

40,000,000 
รวม 8 1,650,000 8 1,650,000 9 1,980,000 8 1,480,000 9 41,480,000 42 48,240,000 

 ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
 เศรษฐกิจ 
   ๕.๑ แผนงานสร้างความ  
 เข้มแข็งของชุมชน 
   ๕.๒ แผนงานการเกษตร 
   ๕.๓ แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

2 
 

1 
- 

 
 

120,000 
 

50,000 
- 

 
 

2 
 

1 
- 

 
 

120,000 
 

50,000 
- 

 
 
2 
 
1 
- 

 
 

120,000 
 

50,000 
- 

 
 

2 
 

1 
1 

 
 

120,000 
 

50,000 
7,000,000 

 
 

2 
 

1 
- 

 
 

120,000 
 

50,000 
- 

 
 

10 
 

5 
1 

 
 

600,000 
 

250,000 
7,000,000 

รวม 3 170,000 3 170,000 3 170,000 4 7,170,000 3 170,000 16 7,850,000 
 ๖)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 
   ๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   ๖.๓ แผนงานสร้างความ  
 เข้มแข็งของชุมชน 

 
2 
4 
9 
 

 
60,000 

15,444,400 
680,000 

 
2 
5 
9 

 
60,000 

17,330,800 
680,000 

 
2 
5 
6 

 
110,000 

16,994,200 
610,000 

 
2 
5 
8 

 
110,000 

17,899,000 
780,000 

 
2 
5 
6 

 
110,000 

18,906,800 
610,000 

 
10 
24 
38 

 
450,000 

86,575,200 
3,360,000 
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รวม 15 16,184,400 16 18,070,800 13 17,714,200 15 18,789,000 13 19,626,800 72 90,385,200 
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ยุทธศำสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 
  ๗.๑ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
  ๗.๒ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
  ๗.3 แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

11 
 

6 
 

3 

 
 

1,254,000 
 

400,000 
 

600,000 

 
 

12 
 

6 
 

3 

 
 

2,154,000 
 

400,000 
 

600,000 

 
 

9 
 

7 
 

3 

 
 

1,752,000 
 

1,690,000 
 

525,000 

 
 

9 
 

5 
 

2 

 
 

6,452,000 
 

200,000 
 

515,000 

 
 

9 
 

6 
 

2 

 
 

1,952,000 
 

190,000 
 

515,000 

 
 

50 
 

30 
 

13 

 
 

13,564,000 
 

2,880,000 
 

2,755,000 

รวม 20 2,254,000 21 3,154,000 19 3,967,000 16 7,167,000 17 2,657,000 93 19,199,000 
รวมทั้งสิ้น 90 68,113,710 90 69,011,650 90 204,946,050 92 175,393,050 82 137,808,083 444 655,772,543 
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๒. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
 ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑  :  ด้ำนเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  :  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกีฬำ   
      ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรกีฬำและนันทนำกำร 

   ๑.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อัตลักษณ์ประโคนชัย  เพ่ือเผยแพร่งานแห่เทียน 
 พรรษาประโคนชัย ผ่าน 
 มุมมองของภาพถ่าย 

ภาพถ่ายงาน 
แห่เทียนพรรษา 
ประโคนชัย 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

จ านวนภาพถ่าย 
ที่ส่งประกวด 

 ประชาชนทั่วไปรู้จัก 
งานประเพณีแห่เทียน 
พรรษาประโคนชัย 

กองวิชาการฯ 
(งานประชาสัมพันธ์) 

2 สวนศิลป์เพาะกล้า 
 ภูมิปัญญาประโคนชัย 

 เพ่ือปลูกจิตส านึกเยาวชน 
 ในการสืบสานและเผยแพร่  
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เยาวชนในเขต 
เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย และ 
ประชาชนทั่วไป 

- 
 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

เยาวชนได้ร่วมสืบสาน
ภูมิปัญญาประโคนชัย 
และเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

กองวิชาการฯ 
(งานประชาสัมพันธ์) 

รวม 2 โครงกำร   3๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐    
 
 
 
 

 แบบ ผ.๐2 
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   ๑.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน  
 ประเพณีลอยกระทง 

กิจกรรมต่างๆ งาน 
ประเพณีลอยกระทง 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐0 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จของ 
 กิจกรรมที่จัด 
 

 ประชาชนได้ร่วม 
 สืบสานงานประเพณี 
 ลอยกระทงให้คงอยู่ 

กองการ 
ศึกษา 

 
2 จัดงานประเพณีสงกรานต์  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน  

 ประเพณีสงกรานต์ 
กิจกรรมต่างๆ งาน 
ประเพณีสงกรานต์ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จของ  
 กิจกรรมที่จัด  

 ประชาชนได้ร่วม 
 สืบสานงานประเพณี 
 สงกรานต์ให้คงอยู่ 

กองการ 
ศึกษา 

 
3  จัดงานประเพณีข้ึนเขา  

 พนมรุ้ง 
เพ่ือสืบสานประเพณีขอม 
โบราณและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 

-อุดหนุนที่ท าการ 
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
-งานประเพณีข้ึนเขา 
พนมรุ้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมที่จัด 
 

 งานประเพณีข้ึนเขา    
 พนมรุ้งยังคงอยู่ 
 และเป็นทีรู่้จักของ  
 นักท่องเท่ียว 

กองการ 
ศึกษา 

 

4 จัดงานประเพณีแห่เทียน 
พรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

กิจกรรมต่างๆ งาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

นักท่องเท่ียวมีความ 
พึงพอใจต่อการจัด 
งานประเพณีแห่เทียน 
 พรรษา ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ร่วม 
สืบสานงานประเพณี 
แห่เทียนพรรษาให ้
คงอยู่ 

กองการ 
ศึกษา 

 

5 สนับสนุนงบประมาณการ 
จัดท าต้นเทียน ขบวนแห่ 
และรูปสัตว์ประจ าปี งาน 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการ 

  สืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษาประโคนชัย และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
ชุมชนในเขตเทศบาล 
 ต าบลประโคนชัยจัดท า
ต้นเทียน ขบวนแห่ 
และรูปสัตว์ประจ าป ี

- - 720,000 720,000 720,000 นักท่องเท่ียวมีความ 
พึงพอใจต่อการจัด 
งานประเพณีแห่เทียน 
พรรษา ร้อยละ 80 

 งานประเพณีแห่  
 เทียนพรรษาของ  
 ประโคนชัยยังคงอยู่    
 และเป็นที่รู้จักของ  
 นักท่องเท่ียว 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดงานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์   
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 
 

เพ่ือสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมโบราณของ 
เมืองบุรีรัมย์   
 

-อุดหนุนส านักงาน 
จงัหวัดบุรีรัมย์ 
-งานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ 
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- - - ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมที่จัด 
 

ชาวบุรีรัมย์ได้ร าลึก 
ถึงบรรพชนในอดีต 
ที่มีคุณูปการต่อเมือง  
บุรีรัมย์ 

กองการ 
ศึกษา 

 

7  จัดงานเทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่ง
นกประโคนชัย 

เพ่ือสนับสนุนสินค้า 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ประโคนชัย 

-อุดหนุนที่ท าการ 
ปกครอง อ.ประโคนชัย 
-งานเทศกาลข้าวมะลิ 
หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชม 
ทุ่งนกประโคนชัย 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ 
มูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 

 ประชาชนมีรายได้ 
 และคนรู้จักสินค้า 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ของประโคนชัย 

กองการ 
ศึกษา 

 

8  ส่งเสริมการท่องเท่ียว   
 “มหัศจรรย์ท่องเท่ียว 
 บุรีรัมย์”  
 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมจากทุกภาคส่วน ใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในรูปแบบใหม่ 

-อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง อ.ประโคนชัย 
-งานประเพณีท่องเท่ียว 
ปราสาทเมืองต่ า ตาม
รอยอารยธรรมขอม  

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักท่องเท่ียว 
ที่เข้ามาเท่ียวในพ้ืนที่ 
อ าเภอประโคนชัย 
เพ่ิมมากข้ึน 

 เพ่ิมรายได้ให้แก่  
 ประชาชนในพ้ืนที่   
 จากการจ าหน่าย  
 สินค้า OTOP และ  
 Home Stay  

กองการ 
ศึกษา 

 

9   ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล
ประโคนชัยร่วมแข่งขัน
กีฬา 

เพ่ือสร้างความสามัคค ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใน อ.ประโคนชัย 

 กีฬาชิงถ้วยพระราชทาน 
 ประโคนชัยเกมส ์ 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของการเข้าร่วม
แข่งขัน 

 องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถ่ินมีความ  
 สามัคค ี

กองการ 
ศึกษา 

 
10 ปรับปรุงสนามกีฬา 

อเนกประสงค ์
หนองระแซซัน 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้ออกก าลังกายมีสุขภาพ 
แข็งแรง  

 ระบบไฟฟ้า , หลังคา  
 และพ้ืนสนามกีฬา 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - สนามกีฬาที่ได้ 
มาตรฐาน 

 ประชาชนเห็นความ 
 ส าคัญของการออก 
 ก าลังกาย และมี 
 สุขภาพแข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11 การแข่งขันกีฬา   
นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชนแห่ง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา และเยาวชน  
มีความเป็นเลิศด้านกีฬา 

 - อุดหนุนส านักงาน 
 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 - นักเรียนนักศึกษาเยาวชน  
 ในจังหวัดบุรีรัมย์จาก 9  
 สังกัด 

4,๐๐๐ 
 

- 
 

- - - ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดการ 
แข่งขัน 

นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน เป็น
ตัวแทนของจังหวัด 
ร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับที่สูงข้ึน 

 กองการ 
ศึกษา 

 

12 จัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

เพ่ือส่งเสริมเยาวชนและ 
ประชาชนมีความเป็น
เลิศด้านกีฬา  

๑) แข่งขันกีฬาเปตอง 
ตลุงคัพ   

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของการส่งเสริม 
ด้านกีฬา 

ประชาชนมีการ  
ออกก าลังกายมาก 
ข้ึนและ มีสุขภาพ 
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 ๒) แข่งขันกีฬาฟุตบอล  
ประเพณี ๗ คน หนอง 
ระแซซันคัพ 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๓) แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล   ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๔) แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ
เทศบาลต้านยาเสพติด 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๕) แข่งขันกีฬาฟุตซอล
เทศบาลต้านยาเสพติด   

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

13 ก่อสร้างสระว่ายน้ า
และลานกีฬา
อเนกประสงค ์

เพ่ือรองรับการฝึกว่ายน้ า  
ข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน  
และป้องกันปัญหาเด็ก
เสีย ชีวิตจากการจมน้ า 

สระว่ายน้ าขนาดมาตรฐาน  
พร้อมห้องอาบน้ าและลาน 
กีฬาอเนกประสงค ์

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของคนที่
ว่ายน้ าเป็น 

นักเรียนสามารถ 
ช่วยเหลือตนเอง 
จากการจมน้ า 

กองการ 
ศึกษา 

 

14 ก่อสร้างหลงัคา
สนามกีฬา
อเนกประสงค ์
หนองระแซซัน 

เพ่ือให้เอ้ือต่อการเล่น
กีฬาออกก าลังกายและ
จัดการแข่งขันกีฬา 

หลังคาขนาด 28 x 40 ม.  
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า    
1,120 ตร.ม.  

- -   - 5,600,000 - ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้
สนามกีฬา 

สามารถใช้สนาม 
กีฬาได้ตลอดเวลา 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา อ.ประโคนชัย 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้ออกก าลังกาย 

-อุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ าเภอประโคนชัย 
-กีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัด 
บุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว 

๓๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
 ของการร่วมแข่งขัน 

 ประชาชนมีการออก 
 ก าลังกายมากข้ึน 
 และมีสุขภาพ 
 แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

-อุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ าเภอประโคนชัย 
-กีฬาประโคนชัยเกมสช์ิงถ้วย 
พระราชทานกรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดา 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

16 อบรมโยคะเบื้องต้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาขน 
ได้ออกก าลังกาย 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

- 30,000 - 30,000 - ความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 สามารถท าโยคะ 
 ได้ถูกต้อง และมี 
 สุขภาพแข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 
17 เดิน-ว่ิง ระแซซัน 

มินิมาราธอน 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้ออกก าลังกาย 

ประชาชนที่สนใจ - 8๐,๐๐๐ 
 

- - - ความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประชาชนมีการออก 
 ก าลังกายมากข้ึน 
 มีสุขภาพแข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 
18 ประโคนชัย ฮาล์ฟ 

มาราธอน 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้ออกก าลังกาย 

-ประชาชนที่สนใจ 
-ฮาล์ฟมาราธอน ฟันรัน  
มินิมาราธอน 

- - 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประชาชนมีการออก 
 ก าลังกายมากข้ึน 
 มีสุขภาพแข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 แข่งขันกีฬาสี 
ภายในโรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให ้
นักเรียนได้ออก 
ก าลังกาย  

อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัย 
พิทยาคม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ระดับความส าเร็จ 
 ของการจัดการ 
 แข่งขันกีฬา 

นักเรียนมีความ 
เป็นเลิศด้านการ
กีฬา สู่การพัฒนา
เป็นนักกีฬาอาชีพ 

กองการ 
ศึกษา 

 อุดหนุนโรงเรียนเมืองตลุงฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัย 
วิทยา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้งฯ ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 
รวม 19 โครงกำร   7,144,000 2,260,000 7,420,000 8,050,000 2,420,000    

 
 

   ๑.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1.  สานสัมพันธ์ปันสุข   
 ผู้สูงอายุเทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุ 
 ได้ออกก าลังกายร่วมกัน 
 

แข่งขันกีฬาสีของผู้สูงอายุ
โรงเรียนปันสุขเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

- 
 

- 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

 สุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 
รวม 1 โครงกำร - - - - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  :  ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี   

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรกีฬำและนันทนำกำร 
     ๑.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียน 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

๑) อาหารกลางวันโรงเรียน 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

๗๖๔,๐๐๐ 920,๐๐๐ 1,080,๐๐๐ 1,240,๐๐๐ 1,400,๐๐๐  ระดับความส าเร็จ 
 ของคุณภาพการ 
 ศึกษา 
 

 เด็กและเยาวชน 
 ได้รับการศึกษา 
 เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

 กอง
การศึกษา 

 
 

๒) รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 

๓) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔) พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐0 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
๕)พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
6) ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

๒๗๕,๙๐๐ 405,0๐๐ 481,0๐๐ ๕57,0๐๐ 595,000 

7) ค่าหนังสือเรียน ๓๖,๑๘๐ 75,75๐ 100,75๐ 125,75๐ 141,975 
8) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓๔,๒๙๐ 59,30๐ 7๔,๙0๐ 90,50๐ 102,178 
 9) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔๘,๙๖๐ 73,20๐ ๘7,๖0๐ 102,00๐ 115,160 
๑0) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๖๙,๗๘๐ 102,40๐ 121,60๐ 140,๘0๐ 158,970 

๑1) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 

๑2) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
 (ต่อ) 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ  
การจัดการศึกษาโรงเรียน 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

๑3)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคารประกอบ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ระดับความส าเร็จ 
 ของคุณภาพการ 
 ศึกษา 
 

 เด็กและเยาวชน 
 ได้รับการศึกษา 
 เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

กองการ 
ศึกษา 

 
 

14) บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 

๗๕๐,๐๐๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐ 
 

15) ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
16) พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

๒. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงั 
และส่งเสริมการอ่าน 

 เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด 
 อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 

๑) แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของผู้ที่ผ่าน 
 เกณฑ์การแข่งขัน 
  
 

นักเรียนมีทักษะ 
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

 
 เพ่ือส่งเสริมทักษะทาง 
 วิทยาศาสตร์ 

๒) แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

นักเรียนมีทักษะ 
วิทยาศาสตรด์ีขึ้น 

 เพ่ือส่งเสริมทักษะทาง 
 ศิลปะ 

๓) ประกวดวาดภาพระบายสี ๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

นักเรียนมีทักษะ 
ทางศิลปะดีขึ้น 

 เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด  
 วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร ์

๔) แข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก ๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

นักเรียนมีทักษะ 
คณิตศาสตร์ดีขึ้น 

 เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด 
 อ่านเขียนภาษาไทย 

5) แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

16,000 นักเรียนมีทักษะเก่ียวกับ
ภาษาไทย 

 เพ่ือส่งเสริมทักษะการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 6) แข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว ๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

- - - นักเรียนมีความรู้  
รอบตัวมากขึ้น 

เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 7) แข่งขันตอบปัญหาสังคม  
 ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- นักเรียนมีทักษะทางสังคม 
ศาสนา   
วัฒนธรรมดีขึ้น 

เพ่ือส่งเสริมทักษะเก่ียวกับ 
อาชีพและเทคโนโลยี 

๘) แข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

- - - นักเรียนมีทักษะ 
เก่ียวกับอาชีพและ  
เทคโนโลยดีีขึ้น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๓. จัดหาหนังสือและ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประจ า 
หอสมุดเทศบาล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
หนังสือเลือกอ่าน
หลากหลาย 

หนังสือ หนังสือพิมพ์  
วารสาร และสิ่งพิมพ์ 
อื่นๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

หนังสือ หนังสือพิมพ์   
วารสาร และสิ่งพิมพ์  
อื่นๆ ที่จัดหา 

ผู้ใช้บริการมีความรู้  
และน าไปใช้ 
ประโยชน์ได้ 

กองการ 
ศึกษา 

 
๔. จัดงานวันเด็ก 

แห่งชาติ 
เพ่ือส่งเสริมให้ทุกองค์กร 
ได้เห็นความส าคัญของ
เด็ก 

เด็กในเขตเทศบาล 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

 จ านวนหน่วยงานที่ 
 มาร่วมกิจกรรม 

เด็กกล้าแสดงออก   
และได้รับความ 
สนุกสนาน  

กองการ 
ศึกษา 

 
5. ห้องเสริมพัฒนา 

การเด็ก 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีความคิด
สร้างสรรค์อย่างมี
คุณภาพ 

ห้องขนาดไม่น้อยกว่า  
๗ x ๗ ม.สูงไม่น้อยกว่า 
๓ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -  เด็กมีพัฒนาการที่ดี  
 เพ่ิมข้ึนครบทุกด้าน 
 ตามศักยภาพ 

เด็กที่เข้ารับบริการ 
ได้รับการส่งเสริม 
คุณภาพ และมี
พัฒนาการสมวัย 

กองการ 
ศึกษา 

 

6. สนับสนุนปัจจัย 
พ้ืนฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน 

เพ่ือสนับสนุนปัจจัย 
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด า ร ง ชี วิ ต ส า ห รั บ
นักเรียนยากจน 

นักเรียนยากจนของ 
โรงเรียนเทศบาลต าบล   
ประโคนชัย 

15,๐๐๐ 35,0๐๐ 35,0๐๐ 35,0๐๐ 35,000  นักเรียนยากจนที่ 
 ได้รับเงินค่าปัจจัย 
 พ้ืนฐาน 

นักเรียนยากจนมี 
เงินปัจจัยพ้ืนฐาน 
ในการด ารงชีวิต 

กองการ 
ศึกษา 

 

7. ฝึกอบรมสนทนา
ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะ 
พ้ืนฐานในการสนทนา
ภาษาต่างประเทศ 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

-  ร้อยละของผู้อบรม 
 ทีส่นทนาภาษา  
 ต่างประเทศได้ 

 ประชาชนสนทนา 
 ภาษาต่างประเทศ 
 ข้ันพ้ืนฐานได้ 

กองการ 
ศึกษา 

 
8 จัดหาอาหาร 

กลางวัน 
เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน  
ให้นักเรียนรับประทาน 

-อุดหนุนให้ รร.วัดแจ้งฯ 
รร.อนุบาลประโคนชัย 
รร.ประโคนชัยวิทยา 
-อาหารกลางวัน จ านวน 
๒๐๐ วัน 

๑๑,๐๓๒,๐๐๐ 
 

๑๑,๐๓๒,๐๐๐ 
 

๑๑,๓60,๐๐๐ 
 

๑๑,473,๐๐๐ 
 

11,588,000 อาหารกลางวัน 
ที่ถูกหลักโภชนาการ 

 นักเรียนมีสุขภาพ 
 ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดหาอาหาร 
เสริม (นม) 

 เพ่ือจัดหาอาหารเสริม 
 (นม) ให้นักเรียน 
 รับประทาน 

 -รร.ทต.ประโคนชัย 
 -อุดหนุนให้ รร.วัดแจ้งฯ 
  รร.อนุบาลประโคนชัย 
  รร.ประโคนชัยวิทยา 
-นมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด)  
ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ๒๐๐วัน  
-นมยู.เอช.ที. (รสจืด) 
ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ๖๐ วัน 

๘,๓๙๕,๒๐๐ 
 

๘,๓๙๕,๒๐๐ 
 

5,872,0๐๐ 
 

5,๙31,0๐๐ 
 

5,990,000 อาหารเสริม 
(นม) ที่จัดหา 

 นักเรียนมีสุขภาพ 
 ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 

รวม 9 โครงกำร - - 22,883,310 22,809,850 20,834,850 21,317,050 21,748,283    
 

   ๑.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท  
พระภิกษุ สามเณร และ            
บวชศีลจาริณภีาคฤดูร้อน 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ในช่วงปิดภาคเรียน  

-อุดหนุนวัดกลางอ าเภอ 
ประโคนชัย 
-พระภิกษุ สามเณร และ 
ศีลจาริณภีาคฤดูร้อน 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จใน 
การเสริมสร้างศลีธรรม
แกผู่้ร่วมพิธี 

เยาวชน, ประชาชน 
ปฏิบัติตามค าสอน   
ของพระพุทธศาสนา 

กองการ 
ศึกษา 

 

2 ส่งเสริมกจิกรรมทาง
ศาสนา 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
มีศีลธรรม 

วันออกพรรษา วันข้ึนปีใหม่  
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬหบูชา  

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จใน 
การเสริมสร้างศลีธรรม
ให้แกป่ระชาชน 

ประชาชนมีศลีธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 

กองการ 
ศึกษา 

 
รวม 2 โครงกำร - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  :  ด้ำนรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี   

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรกีฬำและนันทนำกำร 
   ๑.4 แผนงำนกำรศึกษำ  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ 

- - ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนิกรแสดงความ 
จงรักภักดี น้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

กองการ 
ศึกษา 

 
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี 

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ   
 พระบรมราชินี 

กิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนิกรแสดงความ 
จงรักภักดี น้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

กองการ 
ศึกษา 

 
3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ   
 พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนิกรแสดงความ 
จงรักภักดี น้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

กองการ 
ศึกษา 

 
4 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนม  

พรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

 เพ่ือน้อมส านึกในพระ 
 มหากรุณาธิคุณของ 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 

กิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนิกรแสดงความ 
จงรักภักดี น้อมส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
  

กองการ 
ศึกษา 

 

5. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ ์

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 และพระบรมวงศานุวงศ ์

กิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

200,000 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนิกรแสดงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

กองการ 
ศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ส่งเสริมงานรัฐพิธี และ 
งานส าคัญทางราชการ 

เพ่ือส่งเสริมให้พสกนิกร 
แสดงความจงรักภักดีต่อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

-อุดหนุนที่ท าการ 
ปกครองอ.ประโคนชัย 
-งานรัฐพิธี และงาน 
ส าคัญทางราชการ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดกิจกรรม 

 ภาครัฐและประชาชนได้  
 แสดงความจงรักภักดีต่อ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ 

กองการ 
ศึกษา 

 

7 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิร 
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน ๒ ซุ้ม 

- - - 3,๐๐๐,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
ที่ก่อสร้าง 

 เทศบาลแสดงความ
จงรักภักดี น้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

กองการ 
ศึกษา 

 
รวม 7 โครงกำร   36๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ 46๐,๐๐๐ 3,46๐,๐๐๐ 3,46๐,๐๐๐    

 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  :  ด้ำนเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 
      ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

   ๒.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดท าป้ายชื่อชุมชน ถนน  
และซอยในเขตเทศบาล 

 เพ่ือความสะดวก 
 ในการติดต่อ  
 ประสานงาน 

ป้ายชื่อชุมชน ถนน และซอยใน
เขตเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ป้ายชื่อชุมชน  
ถนน และซอย 
ในเขตเทศบาล 

ประชาชนสามารถ 
ติดต่อประสานงาน 
ได้ง่ายข้ึน 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 
วางท่อระบายน้ า , บ่อพัก  
ซอยแสนสุข หมู่ที่ ๗ 

 เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้ 
 มาตรฐาน และมี 
 ระบบระบายน้ าท่ีดี 

 ช่วงที่ ๑ ถนน คสล. กว้าง ๑.๕ - 
๒.๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๒ ม. 
ท่อระบายน้ า คสล. Ø ๐.๔๐ ม. 
บ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑x๑x๐.๑ 
ม. จ านวน ๕ บ่อ 
 ช่วงที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๒.๕ -  
๒.๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๔ ม. 
ท่อระบายน้ า คสล. Ø ๐.๔๐ ม. 
บ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑x๑x๐.๑ 
ม. จ านวน ๔ บ่อ 

๓๐๐,๐๐๐ 
  

- - - - ความยาวของ  
ถนนทีก่่อสร้าง 

 การคมนาคมสะดวก   
 และระบายน้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

3 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
และรางระบายน้ า คสล.
ซอยริมบึง 

 เพ่ือให้ผิวจราจรม ี
 สภาพที่ดี และแก้ไข 
 ปัญหาน้ าท่วมขังใน 
 ชุมชน 

ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. 
กว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. 
ห รื อ คิ ด เ ป็ น พ้ืนที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๔๑๒.๘๐ ตร.ม. รางระบายน้ า 
คสล. กว้าง ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๒๙ ม. 

๒๘๐,๐๐๐ 
 

- - - - ความยาวของ 
ผิวจราจรที่  
ปรับปรุง 

ผิวจราจรได้มาตรฐาน  
มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

4 ก่อสร้างและปรับปรุง 
ถนน คสล. ท่อระบายน้ า,
บ่อพัก ซอยราษฎร์พัฒนา 

 เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้ 
 มาตรฐาน และมี 
 ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว 
๑๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อระบาย
น้ า คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน 
๑๖๑ ท่อน บ่อพัก คสล. ๐.๘๗ x 
๑.๓๐ x ๑.๑๐ ม. จ านวน ๑๘ บ่อ 
คิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๖๓๑ ตร.ม. 

๙๐๑,๐๐๐ 
 
 
 

- - - - ความยาวของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
และระบายน้ าได้ดี  

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ า ,บ่อพัก ซอย
บ้านนางร าพึง จุ้ยประโคน 
(หมู่ที่ ๓ ชุมชนตาเจรือม) 

เพ่ือให้ได้ถนนที่ 
ได้มาตรฐาน และ
มีระบบระบายน้ า 
ที่ดี 

ถนน คสล.กว้าง ๓ ม.ยาว ๓๐ 
ม.หนา ๐.๑๕ ม.ท่อระบายน้ า 
คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน ๓๑ 
ท่อน บ่อพัก คสล. ๐.๘๗x๑.๓๐
x๑.๑๐ ม. จ านวน ๓ บ่อ คิด
เป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๘๗.๕๐ ตร.ม. 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

- - - - ความยาวของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 

 การคมนาคมสะดวก 
 และระบายน้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

6 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน
หน้าโรงผลิตน้ าประปา
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
จากทางหลวงแผ่น ดิน 
ทล. ๒๑๙ ถึงทางหลวง
แผ่นดิน ทล. ๒๒๐๘ 

เพ่ือให้มีผิวจราจร 
ที่ได้มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว 
๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ 
ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว 
๖๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐  
ตร.ม. 

๕,๖๐๐,๐๐๐ - - - - ความยาวของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 

 ประชาชนได้รับความ 
 สะดวกในการสัญจร 
 

กองช่าง 
 

7 ปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. 
ถนนหน้าวัดแจ้ง 
จากสามแยกหน้าโรงเรียน
วัดแจ้ง ถึงสี่แยก 
ประโคนชัย-บ้านกรวด 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

ฝาบ่อพัก คสล. จ านวน ๒๙ บ่อ ๔๑๐,๐๐๐ 
 

- - - - ฝาบ่อพักที ่
ปรับปรุง 

สามารถระบายน้ า 
ได้ดี 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง 
ท่อ คสล. บ่อพัก  ซอย 
ประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗  
ถนนประโคนชัย-สวายสอ 

 เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้  
 มาตรฐาน และมี 
ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล. หนา ๐.1๕ ม. กว้าง
เฉลี่ย ๓.๖๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ไหล่
ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่   
ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ท่อ คสล. 
ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๖ ม. 
และ Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๖ ม.  
บ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๑๐ 
ม. (ฝาเหล็กรางวี) ๒๒ บ่อ รางวี 
คสล. ยาว ๑๘๐ ม. 

๑,๖๙๗,๐๐๐ - - - - ความยาวของ    
ถนนที่ก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวก และ 
ระบายน้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

9 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม
บ่อพัก คสล. จากประตู
หลังวัดโพธ์ิ ถึงแยกถนน
พิบูลย์สวัสด์ิ 

เพ่ือให้ผิวจราจรมี
สภาพที่ดี 
 

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง
เฉลี่ย ๔ - ๗ ม. ยาว ๓๓๖ ม. หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๐ ตร.
ม. (หักพื้นที่บ่อพัก) ปรับปรุงบ่อพัก 
๓๙ บ่อ 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - -  ความยาวของ 
 ผิวจราจรที่  
 ปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
บ่อพักซอยข้างที่ท าการ
ไปรษณีย์ประโคนชัย 

เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและมี
ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
30.80 ม. หนา ๐.๑5 ม. บ่อพัก 4 
บ่อ ท่อระบายน้ าØ๐.๔๐ ม. คิดเป็น
พ้ืนที่ 123.2 ตร.ม. 

- 222,๐๐๐ 
 

- - - ความยาวของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวก และ 
ระบายน้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

11 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า ,บ่อพัก 
ซอยนิลพงษ์ หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้ 
มาตรฐาน และมี
ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หนา ๐.๑5 ม. บ่อพัก   
7 บ่อ ท่อระบายน้ า Ø ๐.๔๐ ม. 
คิดเป็นพ้ืนที่ 240 ตร.ม. 

- 432,๐๐๐ 
 

- - - ความยาวของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวก และ
ระบายน้ าได้ดี 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
อันดามันเลียบห้วยละเว้ีย 

เพ่ือให้ได้ถนนที่ 
ได้มาตรฐาน 

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

- ๔๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง 

 การคมนาคม
สะดวก  

กองช่าง 
 

13 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.  
ถนนอ านวยกิจ จากสี่แยก 
ประโคนชัย-บ้านกรวด 
ถึงสี่แยกประโคนชัย 

 เพ่ือให้ผิวจราจรมี 
 สภาพที่ดี 

ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๒๕ ม.  
กว้างเฉลี่ย 5.30 - 9.00 ม.  
ยาว ๖๘4 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า ๔,323 ตร.ม. 

- 
 

4,๐๐๐,๐๐๐ 

 
- - - 

 
 ความยาวของ 
 ผิวจราจรที่  
 ปรับปรุง 

ผิวจราจรได้
มาตรฐาน มีความ  
ปลอดภัยในการ 
สัญจร 

กองช่าง 
 

14 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนชัยศิริ จากหน้าศูนย์ 
บริการสาธารณสุขถึงถนน
โชคชัย-เดชอุดม 

 เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 น้ าท่วมขังในชุมชน  
 และให้ผิวจราจรมี 
 สภาพที่ดี 
 

ท่อระบายน้ า คสล. Ø ๑.๐๐ ม.  
ยาว ๖๑๕ ม. บ่อพัก ขนาด ๑.๓๐  
x ๑.๕๗ ม. จ านวน ๔๔ บ่อ  
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา ๐.๒๐ ม. กว้างเฉลี่ย ๓ ม. 
ยาว ๖๕๙ ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๗  ตร.ม. 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - - ความยาวของ 
ท่อระบายน้ า 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ า 
ได้ดี 

กองช่าง 
 

15 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก และปรับปรุง
ผิวจราจร คสล. ถนนชัยศิริ
จากหน้าศูนย์บริการ
สาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-
เดชอุดม 
 

 เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 น้ าท่วมขังในชุมชน  
 เพ่ือเพ่ิมระดับและ 
 ปรับปรุงผิวจราจร 
 ให้มีสภาพที่ดี 
 

ท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.6๐ ม. 
ยาว 37๕ ม. บ่อพัก คสล. ขนาด 
๑.๓๐x๑.00x1.50 ม. จ านวน 
39 บ่อ รางวี คสล. ยาว 793 ม. 
ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. 
กว้างเฉลี่ย ๓.00 - 16.40 ม. 
ยาว 237 ม. ไหล่ทาง คสล. หนา 
0.15 ม. กว้างข้างละ 1.50 ม.  
ยาว 367 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 3,802 ตร.ม. 

- ๕,413,๐๐๐ - - - การระบายน้ า 
ออกจากชุมชน 

การคมนาคม
สะดวกและระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-75- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมปรับปรงุถนน คสล.
และทางเท้า ถนนภักดี
ด ารง 
 

เพ่ือขยายพ้ืนที่ถนน 
ให้คมนาคมสะดวก 
และแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขังในชุมชน 

ช่วงที่ ๑ จากตลาดคิวรถเล็กถึง ทล.๒๔ 
ท่อระบายน้ า คสล. Ø ๐.8๐ ม. ยาว 
151 ม. บ่อพัก ขนาด 1.30x1.50 ม.
จ านวน 1๖ บ่อ ผิวจราจรคอนกรีต 
500 ตร.ม. หนา 0.15 ม. กว้าง 3 ม. 
ยาว 167 ม. 
ปรับปรุงทางเท้า 2 ฝั่ง กว้าง 1.20 -
1.50 ม. ยาวฝั่งละ 167 ม. ปรับปรุง
ฝาบ่อพัก  ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม . 
จ านวน ๒๑ ฝา คิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. 
ช่วงที่ ๒ จาก ทล.๒๔ ถึงถนนศรีสวัสด์ิ 
ปรับปรุงทางเท้า กว้าง 1.20-1.50 ม. 
ยาว 302 ม. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก 
ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จ านวน ๒๙ ฝา 
คิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๓ 
ตร.ม. 

- - 3,50๐,๐๐๐ 
 

- - ความยาวของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 

 การคมนาคม 
 สะดวก และ 
 ระบายน้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

17 วางท่อระบายน้ า คสล.  
บ่อพัก ถนนภักดีด ารง 
ไปบ้านสวายสอ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า 
ท่วมขังในชุมชน 

ท่อระบายน้ า คสล. Ø๐.๖๐ ม. ยาว 
๕๗๙ ม. (หักพ้ืนที่บ่อพัก) บ่อพักขนาด 
๐.๙๕ x๐ .๙๕ ม .จ านวน  ๖๔ บ่ อ       
เทคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตร.ม. 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ความยาวของ 
ท่อระบายน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

สามารถระบาย 
น้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ขยายถนน คสล. จากศาลตา
ปู่หนองระแซซันถึงสามแยก
ถนนไปหลังวัดแจ้ง และ 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ถนนชีวสุทโธจากสามแยก 
ถนนหนองระแซซันถึงถนน 
ประโคนชัย-ปราสาทเมืองต่ า 

เพ่ือขยายพ้ืนที่
ถนนให้คมนาคม
สะดวก และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๓ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ช่วงที่ 2 รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง ๐.๓๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๓๗๐ ม. 

- - 3,7๐๐,๐๐๐ - - ความยาวของ
ถนนที่ขยาย 
และความยาว
ของรางระบาย 
น้ าท่ีก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
และระบายน้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

19 ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์
หน้าส านักงานเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ  

ลาน คสล. หนา 0.15 ม.พ้ืนที่ 
985 ตร.ม. รางน้ า คสล. 
(รางต้ืน) กว้าง 0.60 ม. ยาว 
176 ม. คันหิน คสล. ขนาด 
0.20 x 0.20 ม. ยาว 33 ม. 
โคมไฟสูง 15 ม. จ านวน 2 ต้น 

- - 1,500,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มาใช้บริการ 

มีพ้ืนที่ในการจอด
รถและจัดกิจกรรม
ทีเ่หมาะสมสามารถ 
อ านวยความสะดวก 
ให้กับผู้มาใช้บริการ 

กองช่าง 

20 วางท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนน
อ านวยกิจจากหน้าสพป.บร.
๒(เก่า) ถึงถนนข้างโรงเรียน
เมืองตลุงฯ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขัง และ 
การระบายน้ าใน
เขตเทศบาล 

ท่อเหลี่ยม  ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ 
ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม. พร้อม
ทางเท้า 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - ความยาวของ 
ท่อเหลี่ยม
ระบายน้ า 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบาย 
น้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

21 วางท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนน
สายประโคนชัย-พลับพลาชัย 
ทล.๒๒๐๘  
(หน้าสวนสาธารณะ 
สระตาเจรือม) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขังในชุมชน 

ท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x 
๑.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.  

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- ความยาวของ
ท่อเหลี่ยม
ระบายน้ า 
ที่ก่อสร้าง 
 

สามารถระบาย 
น้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ปรับปรุงทางระบายน้ า 
ผิวจราจร คสล. และ 
วางท่อเมนประปา ถนน
ทิศตะวันตกวัดกลาง  
จากถนนนัยประศาสตร ์
ถึงถนนเลิศรักษา 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ 
น้ าประปาที่สะอาด และ 
ลดปัญหาการสูญเสียน้ า 
จากท่อเมนประปาแตก 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø 0.40 ม. ยาว 196 ม. บ่อพัก 
คสล. ขนาด 0.57x1.00x1.25 
ม. จ านวน 22 บ่อ ผิวจราจร 
คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 
1.40 ม. ยาว 218 ม. หรือคิด
เป็นพ้ืนที่ ไม่ น้อยกว่า 287.38 
ตร.ม. และวางท่อเมนประปา PVC 
ขนาด Ø 4 น้ิว ยาว 109 ม. 

- - - 1,130,000 - ความสะอาด 
ของน้ าประปา 

ประชาชนได้ 
ใช้น้ าประปา 
ที่สะอาด 

กองช่าง/ 
กองการ 
ประปา 

23 ปรับปรุงทางระบายน้ า 
ผิวจราจร คสล. และ 
วางท่อเมนประปา ถนน
ศรีสวัสด์ิ จากถนนภักดี
ด ารงถึงถนนชัยศิริ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ 
น้ าประปาที่สะอาด และ 
ลดปัญหาการสูญเสียน้ า 
จากท่อเมนประปาแตก 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø 0.40 ม. ยาว 191 ม. บ่อพัก 
คสล. ขนาด 0.57x1.00x1.50 
ม. จ านวน 21 บ่อ ผิวจราจร 
คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 
1.40 ม. ยาว 212 ม.หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 279.70 ตร.ม. 
และวางท่อเมนประปา PVC ขนาด 
Ø 6 น้ิว ยาว 212 ม. 

- - - 1,240,000 - ความสะอาด 
ของน้ าประปา 

ประชาชนได้ 
ใช้น้ าประปา 
ที่สะอาด 
 

กองช่าง/ 
กองการ 
ประปา 

24 ปรับปรุงฝาบ่อพัก ซอย 
ประชาสันติ จากถนน
ราษฎร์บ ารุง - ถนน
อ านวยกิจ 

 เพ่ือทดแทนฝาบ่อพัก 
 คสล.เก่าท่ีช ารุด  

ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ขนาด
ไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 ม. 
จ านวน 41 บ่อ    

- - 500,000 - 
 

- ฝาบ่อพักที่ติดต้ัง มีอายุการใช้งาน 
คงทน ระบายน้ า
ลงท่อได้สะดวก 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-78- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
ซอยข้างบ้านเลขที่ ๙   
-บ้านเลขที่ ๓๒๐ หมู่ที่ 
๖ 

เพ่ือให้ผิวจราจรมี
สภาพที่ดีและแก้ไข 
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ในชุมชน 

ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ 
ม. กว้างเฉลี่ย ๒.๙๐ ม. ยาว 
๒๘ ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่     
ไม่น้อยกว่า ๘๑ ตร.ม. ท่อ
ระบายน้ า คสล. Ø ๐.๔๐ 
ม. ยาว ๒๘ ม. บ่อพักขนาด 
๑.๓๐x๐.๘๗ ม. จ านวน ๓ 
บ่อ 

- - - 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

- ความยาวของ 
ผิวจราจร 
ที่ก่อสร้าง 

ผิวจราจรได้ 
มาตรฐานมีความ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรและระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

26 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ถนนระกา 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ า ขนาดกว้าง 
๐.๔๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึก 
๐.๔๐ ม.    

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 

- ความยาวของ 
รางระบายน้ า 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบาย 
น้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

27 วางท่อระบายน้ าบ่อพัก 
ถนนประโคนชัย - บ้าน  
เขว้า 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า 
ท่วมขังในชุมชน 

ท่อระบายน้ า คสล. Ø ๑ ม. 
จ านวน ๙๙๐ ท่อน บ่อพัก 
คสล. ๑.๕๗x๑.๓๐x๑.๗๕ 
ม. จ านวน ๗๐ บ่อ 

- 
 
 

- - - ๕,๗๓๖,๐๐๐ 
 

ความยาวของ 
ท่อระบายน้ า 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบาย 
น้ าได้ดี 

กองช่าง 
 

28 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
และรางระบายน้ า คสล.  
ซอยร่วมพัฒนา 

เพ่ือให้ผิวจราจรมี 
สภาพที่ดีและแก้ไข 
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ในชุมชน 

ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ 
ม. กว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ ม. ยาว 
๑๒๖ ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๘๐ ตร.ม. 
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง ๐.๓๕ ม. ยาว 
๒๕๒ ม. 

- - 
 

- - 1,100,0๐๐ ความยาวของ 
ผิวจราจรที่
ปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก และ
ระบายน้ าได้ดี 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนผิว 
จราจรแอสฟัลต์ 
คอนกรีต บริเวณ 
สี่แยกประโคนชัย  

  เพ่ือขยายพ้ืนที่ถนน 
  ให้คมนาคมสะดวก  
  ถนนได้มาตรฐาน 
  และมีระบบระบาย 
  น้ าท่ีดี 

ช่วงที่  ๑ ถนน กว้าง  ๖.๐๐ ม. ยาว 
๗๙.๔๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาบ่อพัก 
ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จ านวน ๒ ฝา 
คิ ด เป็ น พ้ืนที่ ผิ ว จ ร าจ ร ไม่ น้ อยก ว่ า 
๔๗๔.๗๐ ตร.ม. 
ช่วงที่  ๒ ถนน กว้าง  ๖.๐๐ ม. ยาว 
๘๙.๒๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาบ่อพัก 
ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จ านวน ๒ ฝา 
คิ ด เป็ น พ้ืนที่ ผิ ว จ ร าจ ร ไม่ น้ อยก ว่ า 
๕๓๓.๕๐ ตร.ม. 
ช่วงที่  ๓ ถนน กว้าง  ๖.๐๐ ม. ยาว 
๙๐.๐๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาบ่อพัก 
ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จ านวน ๒ ฝา 
คิ ด เป็ น พ้ืนที่ ผิ ว จ ร าจ ร ไม่ น้ อยก ว่ า 
๕๓๘.๓๐ ตร.ม. 
ช่วงที่  ๔ ถนน กว้าง  ๖.๐๐ ม. ยาว 
๙๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาบ่อพัก 
ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จ านวน ๒ ฝา 
คิ ด เป็ น พ้ืนที่ ผิ ว จ ร าจ ร ไม่ น้ อยก ว่ า 
๕๙๕.๐๐ ตร.ม. 
รวมทั้งโครงการ ยาว ๓๕๘.๒๕ ม. ฝาบ่อ
พัก ๘ ฝา คิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๑๔๑.๕๐ตร.ม. 

- - 
 
 

- - ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ความยาว 
ของถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคม 
สะดวก และ 
ระบายน้ าได้ดี 

กองช่าง 

รวม 29 โครงกำร   9,638,000 17,344,000 16,500,000 4,110,000 10,636,000    
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   ๒.๒ แผนงำนเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตระบบจ าหน่าย 
ไฟฟ้าและติดต้ังหม้อแปลง
เฉพาะราย 

เพ่ือรองรับการใช้ไฟฟ้า 
ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
และหม้อแปลงเฉพาะ
ราย 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ 
 

- ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าและติดต้ัง
หม้อแปลงเฉพาะ
ราย 

มีไฟฟ้าเพียงพอ 
กับการใช้งาน 

กอง 
สาธารณสุข 

 

2 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามตะกร้อสวนสาธารณะ 
สระตาเจรือม 

เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้ประชาชนที่มาออก  
ก าลังกายในช่วงหัวค่ า 

เสาเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 
8 เมตร หลอดไฟ 
จ านวน 4 หลอด และ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- - 150,000 - - ระบบไฟฟ้าส่อง 
สว่างที่ติดต้ัง 

มีแสงสว่าง
เพียงพอขณะ 
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
 

3 ปรับปรุงโคมไฟฟ้า 
แสงสว่าง 
 

เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้ประชาชนที่สัญจร 
ในเขตเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
LED ขนาด 30 วัตต์ 
จ านวน 270 โคม/ปี  

- -   - 1,350,000 1,350,000 โคมไฟฟ้า 
สาธารณะที่ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

4 ติดต้ังโคมไฟถนนรอบ
อุทยานน้ าหนองระแซซัน 
จากซอยตัน ๑ ถึงถนน 
ชีวสุทโธ 

เพ่ือให้ถนนรอบอุทยาน
น้ าหนองระแซซันมีแสง
สว่างทั่วถึง 

โคมไฟฟ้าแบบ
ประติมากรรม สงู ๖ 
ม. จ านวน ๑๔ ต้น 

- - - 
 

- ๑,๔๖๐,๐๐๐ โคมไฟถนน 
ที่ติดต้ัง 

มีแสงสว่างทั่วถึง
และประชาชนมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

รวม 4 โครงกำร   - - 150,000 2,050,000 2,810,000    
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   ๒.๓ แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ ติดต้ังป้ายเตือน 
เขตโรงเรียน 

เพ่ือช่วยป้องกันการเกิด 
อุบัติเหตุบริเวณโรงเรียน 

ป้ายเตือนเขตโรงเรียน แบบมี 
ไฟกระพริบ ชนิดใช้พลังงาน 
แสงอาทิตย์  จ านวน ๘ ชุด 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ป้ายเตือนเขตโรงเรียน 
ที่ติดต้ัง 

 ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส านักปลัด 
 

๒ ติดต้ังป้ายจราจร 
ป้ายเตือน 

เพ่ือช่วยป้องกันการเกิด 
อุบัติเหตุในเขตเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

ป้ายเตือน "สัญญาณจราจร"   
จ านวน ๔ ชุด และป้ายเตือน  
“เขตชุมชนลดความเร็ว"  
จ านวน ๑๐ ชุด 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ป้ายจราจรป้ายเตือน 
ที่ติดต้ัง 

 ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส านักปลัด 
 

รวม ๒ โครงกำร - - ๓๐๐,๐๐๐ - - - -    
 

  ๒.๔ แผนงำนกำรพำณิชย ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงบ่อกรองทราย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการผลิตน้ าประปา 

บ่อกรองทราย จ านวน ๔ บ่อ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - บ่อกรองทราย 
ที่ปรับปรุง 

 ผลิตน้ าประปาได้  
 สะอาดมีคุณภาพ 

กองการ 
ประปา 

2 ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
อเนกประสงค์ 

เพ่ือใช้เก็บอุปกรณ์ 
ส าหรับปฏิบัติงาน
ประปา 

อาคารอเนกประสงค์ ขนาด  
๘x๑๒ ม. จ านวน ๑ หลัง 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - อาคารอเนก 
ประสงค ์
ที่ก่อสร้าง 

อุปกรณ์อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งาน 

กองการ 
ประปา 

3 วางท่อเมนประปา
บริเวณถนนชัยศิริ (จาก
สี่แยกถนนศรีสวัสด์ิ - 
ถนนนัยประศาสตร์) 

เพ่ือลดปัญหาแรงดัน 
ของน้ าประปา 

ท่อเมนประปา  PVC ขนาด Ø 
4 น้ิว  ชั้น 8.5  ชนิดแขวน
ยาง จ านวน 47 ท่อน ยาว 
282 ม.  

- - 350,000 - -  แรงดันของ 
 น้ าประปา 

 ประชาชนได้ใช ้
น้ าประปาที่ไหล 
แรงมากข้ึน 

กองการ 
ประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 วางท่อเมนประปา
บริเวณถนนประโคนชัย 
- บุรีรัมย์ (จากโกดังร้าน
รุ่งเรืองก่อสร้าง - ร้าน
เสริมสวยเรไร) 

เพ่ือลดปัญหาการซ่อม 
บ ารุงท่อเมนประปา 

ท่อเมนประปา PVC ขนาดØ 6 
น้ิว  ชั้น 8.5  ชนิดแขวนยาง 
จ านวน 75 ท่อน ยาว 450 ม. 

- - 300,000 - - แรงดันของ 
น้ าประปา 

 ประชาชนมีน้ า 
ประปาใช้ตลอด 

กองการ 
ประปา 

5 ปรับปรุงอาคารในโรง
ผลิตน้ าประปา 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร 
ในโรงผลิตให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

อาคารส านักงาน หอถังสูง  
อาคารผลิตน้ าประปา อาคาร 
เก็บน้ าใส และอาคารสูบน้ าดิบ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - -  อาคารในโรง
ผลิตน้ าประปา
ที่ปรับปรุง 

 ผลิตน้ าประปา  
 ได้เพียงพอกับ  
 ความต้องการ  
 ของประชาชน 

กองการ 
ประปา 

 

6 ถมดินบริเวณที่ดินโฉนด
เลขที่ 7529 ต าบล 
ประโคนชัย 

เพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ใน 
การก่อสร้างอาคาร/ 
สถานทีร่าชการ 

ถมดินสูง 1.50 ม. ปริมาณ 
60,000 ลบ.ม. คิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 40,000 ตร.ม.  

- - 4,000,000 - -  พ้ืนที่ที่ถมดิน มีสถานที่
ก่อสร้างอาคาร/ 
สถานที่ราชการ 

กองการ
ประปา 

7 ก่อสร้างรั้วบริเวณที่ดิน
โฉนดเลขที่ 7529  
ต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือแสดงขอบเขต 
 สถานทีก่่อสร้าง 
 อาคาร/สถานที่ 
 ราชการ 

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

ทรัพย์สินของ 
ราชการมคีวาม 
ปลอดภัย 

กองการ
ประปา 

8 ก่ อ ส ร้ า ง โ ร ง ผ ลิ ต
น้ าประปาเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิต
น้ าประปาให้เพียงพอ
กับความต้องการของ 
ประชาชน 

-โรงกรองน้ าขนาด 300 ลบ.   
ม./ชม. ถังน้ าใส 1,000 ลบ.ม. 
และหอถังสูง 300 ลบ.ม. 
-ก่อสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 
7529 ต าบลประโคนชัย 

- - - 50,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- โรงผลิต 
น้ าประปา 
ที่ก่อสร้าง 

 ผลิตน้ าประปา  
 ได้เพียงพอกับ  
 ความต้องการ  
 ของประชาชน 

กองการ 
ประปา 

 

รวม 8 โครงกำร   2,500,000 - 4,950,000 53,000,000 -    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  :  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี  

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศาลาอเนก   
ประสงค์ ห้องสุขา 
และระบบระบายน้ า  
ในอุทยานน้ าหนอง 
ระแซซัน 

เพ่ือความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมของเทศบาล 
และบริการประชาชน 

ศาลาอเนกประสงค์  
ห้องสุขา และระบบ
ระบายน้ าอุทยานน้ า
หนองระแซซัน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ศาลาอเนกประสงค์   
ห้องสุขา และระบบ 
ระบายน้ าท่ีปรับปรุง 

ประชาชนที่มาใช้  
บริการอุทยานน้ า 
หนองระแซซัน มี  
ความพึงพอใจ 

ส านักปลัด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเสาธงหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือความสวยงามของ  
 สถานที่ราชการ 

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
และก่อสร้างสระน้ า 
พร้อมติดต้ังน้ าพุ 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ภูมิทัศน์บริเวณเสาธง
ที่ปรับปรุง 

บริเวณเสาธงหน้า 
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ส านักปลัด 
 

3 สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขยะ
ครบวงจร 

 เพ่ือให้ประชาชนมี 
 ส่วนร่วมในการบริหาร 
 จัดการขยะมูลฝอย 
 ทุกรูปแบบ 

-จัดอบรมให้ความรู ้
-ธนาคารขยะชุมชน 
-รณรงค์การแยกขยะ 
ฯลฯ 

- ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ระดับความส าเร็จใน 
การพัฒนาระบบการ 
จัดการขยะ 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 

 

4 ก่อสร้างอาคารจอด 
รถบรรทุกขยะพร้อม 
ห้องเก็บอุปกรณ ์

เพ่ือรักษารถและอุปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อม 
ใช้งาน 

อาคารจอดรถพร้อม 
ห้องเก็บอุปกรณ์ กว้าง 
๑๒ ม. ยาว ๔๙ ม.  
พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
๘๔๔ ตร.ม. จ านวน  
๑ หลัง 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - อาคารจอดรถบรรทุก
ขยะพร้อมห้องเก็บ
อุปกรณ์ที่ก่อสร้าง 

มีสถานที่จอดรถ 
และเก็บอุปกรณ์ 
ที่มั่นคงแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ศึกษารายละเอียด 
และออกแบบศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและก าจัดขยะ
ให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

รายละเอียดและแบบ 
แปลนศูนย์ก าจัดขยะ 
มูลฝอย 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- แบบแปลน 
ศูนย์ก าจัด 
ขยะมูลฝอย 

ศูนย์ก าจัดขยะฯ  
ที่ถูกสุขลักษณะ 

กอง 
สาธารณสุข 

 
6 ก่อสร้างศูนย์ก าจัด

ขยะมูลฝอย 
เพ่ือส่งเสริมการจัด 
การขยะและสิ่งปฏิกูล
อย่างเป็นระบบ 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน ๑  แห่ง 

- - - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์ก าจัด 
ขยะมูลฝอย 
ที่ก่อสร้าง 

ก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้ถูกสุขลักษณะ   
 

กอง 
สาธารณสุข 

 
7 ขุดลอกร่องระบายน้ า 

สาธารณะ 
เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกข้ึน 

ร่องระบายน้ าสาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร่องระบาย 
น้ าสาธารณะ 
ที่ขุดลอก 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน 
เขตเทศบาล 

กอง 
สาธารณสุข 

 
8 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน 

ตลิ่งริมห้วยละเว้ีย 
จากถนนประโคนชัย- 
บ้านเขว้า ถึงถนน 
โชคชัย-เดชอุดม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ า  
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
ในชุมชน และปรับ 
ภูมิทัศน์ล าห้วยละเว้ีย 

เข่ือนป้องกันตลิ่งชนิด 
ตอกเสาเข็มขุดลอกห้วย 
พร้อมปรับภูมิทัศน์  
ยาว ๑,๙๙๘ ม. และ
วางท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน ๓ จุด 

- - ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ความยาว 
ของเข่ือน 
ป้องกันตลิ่ง 
ที่ก่อสร้าง 

การระบายน้ า มี
ประสิทธิภาพ มี 
ภูมิทัศน์สวยงาม  
ไม่มีการรุกล้ า 
ทางน้ า 

กองช่าง 
 
 

รวม 8 โครงกำร   1,700,000 2,300,000 41,400,000 3,900,000 30,400,000    
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๓.๒ แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สร้างจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การรักษาสิง่แวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จการ
สร้างจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีจิต 
ส านึกที่ดีในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุข 

 
2 ส่งเสริมและรณรงค์

สร้างจิตส านึกความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์สร้างจิตส านึกใน 
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ๕๖๐,๐๐๐ - - - ระดับความส าเร็จการ
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

ในชุมชนมี 
สิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 

 

รวม 2 โครงกำร   200,000 760,000 200,000 200,000 200,000    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  : เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
   4.๑ แผนงำนงบกลำง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนกองทุนหลัก   
ประกันสุขภาพเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของกองทุนฯ 

กิจกรรมต่างๆ ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของกิจกรรมท ี
กองทุนด าเนินการ 

ประชาชนเข้าถึง 
บริการสุขภาพ  
และมีสุขภาพดี 

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม ๑ โครงกำร - - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐    

 
  4.2 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
ให้ชุมชนด าเนินงานตาม 
แนวทางของโครงการ 

คณะกรรมการชุมชน  
๑๖ ชุมชนๆ ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของโครงการที ่
ชุมชนด าเนินงาน 

ประชาชนในชุมชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุข 

 
2 พัฒนาศักยภาพ 

ด้านสาธารณสุข 
 

 เพ่ืออบรมให้ความรู้  
 ทางด้านสาธารณสุข 

กลุ่มผู้ประกอบการงาน
สุขาภิบาลอาหาร , กลุ่ม
ด้านสง่เสริมสุขภาพ และ
กลุ่มเสี่ยง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าอบรมผ่านการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
มากกว่าร้อยละ ๗๕ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 พัฒนางานสาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชน 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน 
ในชุมชน 
 

๑) พัฒนาศักยภาพ     
ด้านสาธารณสุข 
๒)แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
๓) การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต้นในศูนย์ ศสมช. 
(อสม. ๑๖ ชุมชนๆ ละ 
๗,๕๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของกิจกรรมที่ อสม.
ด าเนินการ 

การด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 

 

4 อบรมและศึกษาดูงาน  
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขให้แก่ อสม. 

อสม.เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

อสม. ผ่านการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
มากกว่าร้อยละ ๗๕ 

อสม.มีความรู้ความ   
สามารถน าไปพัฒนา 
งานสาธารณสุขใน 
ชุมชนได้ 

กอง 
สาธารณสุข 

 

5 พัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานด้าน 
สาธารณสุขให้แก่ อสม. 

อสม.เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

อสม.ผ่านการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
มากกว่าร้อยละ ๗๕ 

อสม.มีความรู้ความ   
สามารถน าไปพัฒนา 
งานสาธารณสุขใน 
ชุมชนได้ 

กอง 
สาธารณสุข 

 

6 อบรมผู้ประกอบการใน 
ตลาดสดเทศบาลต าบล
ประโคนชัย และศึกษา 
ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 

เพ่ือส่งเสริมให้ปฏิบัติตน
ได้ถูกหลักสุขาภิบาล 

ผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- -  ร้อยละของผู้ประกอบ  
 การในตลาดสดฯ ที่ 
 เข้ารับการอบรม 

ตลาดสดเทศบาล
สะอาด น่าซื้อ และถูก
หลักสุขาภิบาล 

กอง 
สาธารณสุข 

 

7 อบรมผู้ประกอบการ 
ร้านอาหารและตลาดสด
เทศบาล ต.ประโคนชัย 
พร้อมศึกษาดูงาน 

เพ่ือส่งเสริมให้ปฏิบัติตน
ได้ถูกหลักสุขาภิบาล 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และในตลาดสดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

- - 3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของผู้ประกอบ   
 การทีป่ฏิบัติถูกหลัก 
 สุขาภิบาล 

ร้านอาหารและตลาด
สดสะอาด น่าซื้อ และ
ถูกหลักสุขาภิบาล 

กอง 
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8  สัตว์ปลอดโรค  
 คนปลอดภัย จากโรค 
 พิษสุนัขบ้า 

 

1.เพ่ือส ารวจข้อมูล 
จ านวนสัตว์และข้ึน 
ทะเบียนสัตว์ 
2.เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

-ประชากรสุนัข/แมวที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของใน
เขตเทศบาล 
-ส ารวจข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง 
(มี.ค. และ ส.ค.)  
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 
ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง 
-ค่าด าเนินการฉีดวัคซีน 
ตัวละ 30 บาท 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนสุนัข/แมวทั้ง
ที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของที่ได้จากการ
ส ารวจและได้รับการ
ฉีดวัคซีน 

 สัตว์และคน  
 ปลอดภัย   
 จากโรคพิษ 
 สุนัขบ้า 
 

กอง 
สาธารณสุข 

 

9 ปรับปรุงอาคารศูนย์ 
บริ ก าร สาธารณสุ ข
เทศบาล ต.ประโคนชัย 

 เพ่ือปรับปรุงอาคาร 
 ให้พร้อมที่จะบริการ 
 ประชาชน 

ซ่อมหลังคา , เพดาน  
ติดต้ังกันสาด ทาสีอาคาร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
  
 

- - อาคารศูนย์บริการ 
สาธารณสุขเทศบาล  
ที่ปรับปรุง 

ประชาชนที่มารับ
บริการได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 9 โครงกำร - - 1,410,000 1,410,000 1,740,000 1,240,000 1,240,000    

 
   4.3 แผนงำนกำรพำณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย  

เพ่ือมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 
ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ก่อมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม  

 โรงฆ่าสัตว์ ๑ แห่ง  
 ตามแบบมาตรฐาน 
 กรมปศุสัตว์ 

- - - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ 
ประชาชนที่บรโิภค 
เน้ือสัตว์ 

 ประชาชนได้บริโภค 
 เน้ือสัตว์ทีม่ีคุณภาพ  
 ปราศจากสิง่ปนเปื้อน  

กอง 
สาธารณสุข 
 

รวม 1 โครงกำร - - - - - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  :  ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
   ๕.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการสร้าง 
 โอกาสในการประกอบ 
 อาชีตและเพ่ิมรายได้ 

ประชาชนที่มีความ 
สนใจ 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพ 

 ผู้เข้าอบรมมีอาชีพ 
 เสริม และมีรายได้ 
 เพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพ 
ชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารท 
ประโคนชัย 

 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 
 คุณภาพสินค้า และการ 
 บริหารจัดการชมรมให ้
 มีประสิทธิภาพ 

สมาชิกชมรมกุง้จ่อม 
กระยาสารทประโคนชัย 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของสมาชิก 
มีทักษะในการ 
บริหารจัดการที่ดี 

 ชมรมกุ้งจ่อมฯ ม ี
 ประสิทธิภาพและ 
 เกิดประสิทธิผล 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

รวม  ๒ โครงกำร - - 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000    
 
             ๕.๒ แผนงำนกำรพำณิชย์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดต้ังสถานธนานุบาล    
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือบรรเทาปัญหาด้าน 
 การเงินของประชาชน 
 ผู้มีรายได้น้อย 
 

สถานธนานุบาลเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

-  ความพึงพอใจของ 
 ประชาชนที่มาใช ้
 บริการ 
 

 ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
 สามารถแก้ปัญหาทาง 
 การเงินในระยะสั้นๆ ได้ 
 โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 
 ในอัตราสูง 

ส านักปลัด 
 

รวม  1 โครงกำร - - - - - 7,๐๐๐,๐๐๐ -    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑  :  ด้ำนเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓  :  กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
      ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
           ๕.๓ แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1   ฝึกอบรมการเกษตรตาม  
  แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด  
  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   

 เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการ  
 ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 เกษตรกรหรือผู้  
 ที่มีความสนใจ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของผู้เข้าอบรม 
 ที่มีความรู้ในการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 น าความรู้ไปใช้ 
 ท าการเกษตรได้ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

รวม 1 โครงกำร - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    
 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  :  ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
   ๖.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมสภาเด็กและ 
เยาวชนเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือเป็นตัวแทนเด็กและ  
 เยาวชนในการประสาน 
 ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
 องค์กรต่างๆ  

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

200,000 200,000 200,000 สภาเด็กและเยาวชน  
เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

ปัญหาความต้องการ
ของเด็กและเยาวชน
ได้รับการช่วยเหลือ
แก้ไข 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ 
มีส่วนร่วมการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน 
ครอบครัว 

เด็ก สตรี และบุคคล 
ในครอบครัว 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และ
บคุคลในครอบครัว
ลดลง 

  ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
  ในการป้องกัน/แก้ไข 
  ปัญหาความรุนแรงต่อ 
  เด็ก สตรี และบุคคล 
  ในครอบครัว 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

3 อบรมและส่งเสริมพัฒนา
สตรีเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพ 
การด าเนินกิจกรรมของสตรี 
เทศบาล 

กลุ่มสตรีเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 150,000 - สตรีมีศักยภาพใน
การพัฒนาเทศบาล 

 กลุ่มสตรีได้มีบทบาท  
 ในการพัฒนาเทศบาล 
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

4 พัฒนาบทบาทสตรีและ
สร้างความเข้มแข็งแก่
สถาบันครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมบทบาทสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริม
การพัฒนาสถาบนัครอบครัว
ให้มีความอบอุ่น 

กลุ่มสตรีและตัวแทน 
ครอบครัว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ระดับความส าเร็จ 
การพัฒนาบทบาท
สตรีและการแก้ไข
ปัญหาครอบครัว 

 กลุ่มสตรีมีบทบาทใน 
 สังคม และประชาชน 
 มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 ทีเ่ข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

5 สร้างความเข้มแข็งแก่
สถาบันครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
สถาบันครอบครัวให้มีความ 
อบอุ่น 

ตัวแทนครอบครัวใน 
ชุมชน 

- - 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ระดับความส าเร็จ 
การแก้ไขปัญหา 
ครอบครัว 

ประชาชนมีภูมคิุ้มกัน
ทางสังคมที่เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา  
 ศักยภาพคณะท างานศูนย์ 
 พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

คณะท างานศูนย์ 
พัฒนาครอบครัว 

ในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - 20,๐๐๐ - ร้อยละของคณะ  
ท างานศูนย์พัฒนาฯ 
มีศักยภาพในการ 
ท างาน 

คณะท างานฯเ ข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีและ 
กระบวนการท างานดี 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

7 พัฒนาศักยภาพผู้ด้อย  
โอกาส 

เพ่ือเสริมสร้างจิตใจของผู้ 
ด้อยโอกาสให้เข้มแข็งต่อ
สภาพสังคมปจัจุบัน 

ผู้ด้อยโอกาส 
ใน ๑๖ ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - -   จ านวนผู้ด้อยโอกาส 
ที่ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพ 

 ประชาชนในเขต 
 เทศบาลเห็นคุณค่า 
 ของผู้ด้อยโอกาส 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อบรมให้ความรู้เกี่ยว  
กับสิทธิประโยชน์แก่ 
ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส ์

เพ่ือให้ผู้พิการและผู้ป่วย 
เอดส์มีความรู้ความเข้าใจ 
ในสิทธิประโยชน์ที่พึง
ได้รับ 

คนพิการ และ 
ผู้ป่วยเอดส์ที่
สนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของผู้พิการ  
และผู้ป่วยเอดส์ที่
เข้าอบรมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

 ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
 ได้รับสิทธิประโยชน์ 
 ที่กฎหมายก าหนด 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

9 ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
ด ารง ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

- - - คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 ผู้สูงอายุมีคุณภาพ 
 ชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

10 อบรมพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุและศึกษา 
ดูงาน 

 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุ  
 ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง  
 มีความสุข 

ผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาล 

- - 300,000 300,000 300,000 คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

11 จัดงานวันผู้สูงอายุ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุ 
 รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง 

ผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ระดับความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่เข้า 
ร่วมงาน 

สังคมตระหนักถึง 
คุณค่าของผู้สงูอายุ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

12 เสริมสร้างคุณค่า 
ผู้สูงวัยใส่ใจผูสู้งอายุ 

 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุ 
 รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง 

ผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาล 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่เข้า 
ร่วมงาน 

สังคมตระหนักถึง 
คุณค่าของผู้สงูอายุ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

รวม 12 โครงกำร   680,000 680,000 610,000 780,000 610,000    
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๖.๒ แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเคราะหผ์ู้ด้อย 
โอกาส 

 เพ่ือบรรเทาความ   
 เดือดร้อนเบื้องต้น 
 ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาส 
ใน ๑๖ ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐  ร้อยละผู้ด้อยโอกาส 
 ทีไ่ด้รับสวัสดิการ 
 สังคม 

 ผู้ด้อยโอกาสได้ 
 รับการช่วยเหลือ 
 อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
2 สนับสนุนการสร้าง

หลักประกันด้าน 
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

 เพ่ือรองรับการจัด 
 สวัสดิการให้แก่ผู้สูง  
 อายุตามหลักเกณฑ์  
 ที่ก าหนด 

ผู้สูงอายุในเขต 
เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

12,๑๑๐,๔๐๐ 
 

๑๒,๙๕๒,๘๐๐ 
 

๑2,537,4๐๐ 
 

๑2,78๘,1๐๐ 
 

13,043,800  จ านวนผู้สูงอายุ  
 ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
 

 ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย 
 ยังชีพครบ ๑๐๐% 
 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

3 สนับสนุนสวัสดิการ  
ทางสังคมให้แก่ 
ผู้พิการและ 
ทุพพลภาพ  

 เพ่ือรองรับการจัด 
 สวัสดิการให้แก่คน 
พิการตามหลักเกณฑ์ 
 ที่ก าหนด 

ผู้พิการในเขต 
เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

๓,๒๖๔,๐๐๐ 
 

๔,๒๗๒,๐๐๐ 4,36๐,8๐๐ 
 

๕,๐14,900 
 

5,767,000  จ านวนผู้พิการที่ได้ 
 รับเบี้ยความพิการ 
 

 ผู้พิการได้รับเบี้ย 
 ความพิการครบ 
 ๑๐๐ % 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

4 สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 เพ่ือรองรับการ 
 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
 ผู้ป่วยเอดส์ ตาม 
 หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้ป่วยเอดส์ที่แสดง
ตนขอรับเบี้ยยังชีพ 

- 
 

36,0๐๐ 
 

36,0๐๐ 
 

36,0๐๐ 
 

36,0๐๐ 
 

 จ านวนผู้ป่วยเอดส์  
 ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
 

 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 
 เบี้ยยังชีพครบ   
 ๑๐๐ % 
 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
 

5 จัดหารายได้เพ่ือจัด  
กิจกรรมสาธารณ 
กุศล และให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชน 

 เพ่ือสนับสนุนการ   
 ด าเนินกิจกรรม 
 สาธารณกุศลตาม  
 ภารกิจของเหล่า 
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
ปัญหาทางสังคม
และผู้ประสบ 
สาธารณภัย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรมสาธารณ 
กุศลที่ด าเนินการ 

 ประชาชนได้รับ 
 การช่วยเหลืออย่าง  
 ทั่วถึง และทันต่อ 
 เหตุการณ์ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 5 โครงกำร   15,444,400 17,330,800 16,994,200 17,899,000 18,906,800    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  :  ด้ำนรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
   ๖.๑ แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยงและ 
ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ประชาชนห่างไกล  
 ยาเสพติด  ปัญหา 
 ยาเสพติดลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 

 
2 ป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด 
 เพ่ือค้นหาผู้เก่ียวข้องกับ  
 ยาเสพติด น าไปสู่การ 
 บ าบัดและปราบปราม 

-อุดหนุนที่ท าการ 
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย 
-กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ 
อ าเภอประโคนชัย 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
 มีความเข้าใจ และมี  
 ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

กอง 
สาธารณสุข 

 

รวม 2 โครงกำร - - 60,000 60,000 110,000 110,000 110,000    
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

 
-95- 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  :  ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี   

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
   7.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนการด าเนินงาน 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ 
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ  
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

 เพ่ือใช้เป็นสถานที่กลาง 
 ในการจัดซื้อจัดจ้างของ  
 องค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอ  
 ประโคนชัย 
 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
การจัดซื้อจัดจ้างของ 
หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ินในอ าเภอ 
ประโคนชัย 
(อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไทร) 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

- - - ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 การจัดซื้อจัดจ้างของ  
 อปท.ในประโคนชัย 
 มีความโปร่งใสและ 
 ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 
 

2 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 เพ่ือเป็นสถานที่กลาง 
 ในการประสานงาน 
 ให้ความช่วยเหลือ 
 ประชาชนขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ในอ าเภอประโคนชัย 
 

  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
  ช่วยเหลือประชาชนของ   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ในอ าเภอประโคนชัย 

(อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไทร) 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของการช่วยเหลือ 
ประชาชน 

ประชาชนได้รับการ  
ช่วยเหลือทันท่วงที 
-ด้านสาธารณภัย  
-ด้านการส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
-ด้านการป้องกันและ  
ควบคุมโรค 

ส านักปลัด 
 

รวม 2 โครงกำร - - 24,000 24,000 ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐0 ๑๒,๐๐๐    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  :  ด้ำนรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔  :  กำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร 
      ๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

   ๗.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เลือกต้ังนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 

 เพ่ือเลือกต้ังตัวแทนประชาชน 
 มาบริหารงานของเทศบาล 

นายกเทศมนตรี ๑ คน  
และสมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒ คน 

- ๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- นายกเทศมนตรีและ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ได้รับการเลือกต้ัง 

 การบริหารงานมี  
 ประสิทธิภาพ และ 
 มีการพัฒนาท่ีดี 

ส านักปลัด 

2 จัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
รัชกาลที่ 5 ที่ทรงจัดต้ังการ
ปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
อ าเภอประโคนชัย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของบุคลากร
ท้องถ่ินที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

 ผู้บริหาร บุคลากร  
 ขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ินมีความ 
 สามัคคี ปฏิบัติงาน 
 ร่วมกันได้ดี 

ส านักปลัด 

3 จัดงานวันเทศบาล  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
 ในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
บุคลากรเทศบาล และ  
ประชาชนในเทศบาล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ กิจกรรมวันเทศบาล  ประชาชนมีความ  
 เข้าใจในอ านาจ  
 หน้าท่ีของเทศบาล 

ส านักปลัด 

4 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
 บุคลากรให้มคีวามพร้อมใน 
 การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ประจ า และพนักงานจ้าง 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแผน 
พัฒนาบุคลากร 

 บุคลากรเทศบาล  
 ปฏิบัติงานได้อย่าง 
 มีประสิทธิภาพ 
 และถูกระเบียบ 

ส านักปลัด 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพการ  
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
สภาเทศบาล 

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ประธานสภา  
รองประธานสภา สมาชิก
สภา และเลขานุการสภา 

- 
 

- 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพของ 
บุคลากรสภาเทศบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสภาเทศบาล 
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
และถูกระเบียบ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อบรมการจัดท าสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน 

 เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ  
 ของบุคลากรให้มคีวาม 
 พร้อมในการปฏิบัติงาน 

 หัวหน้าส่วนการบริหาร 
 เทศบาลต าบลประโคนชัย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละของบุคลากร 
 ที่ผ่านระดับของขีด 
 สมรรถนะที่ก าหนด 

 บุคลากรเทศบาล  
 มีขีดสมรรถนะการ 
 ปฏิบัติงานสูง 

ส านักปลัด 

7 ปรับปรุงระบบเสียงห้อง
ประชุมลลีาวดี 

 เพ่ือให้มีระบบเสียงที่ได้ 
 มาตรฐาน ไม่เกิดปัญหา 
 ในระหว่างการประชุม 

 ระบบเสียงห้องประชุม 
 ลีลาวดี 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - -  ระบบเสียงในห้อง  
 ประชุมลีลาวดี 
 ที่ปรับปรุง 

 ห้องประชุมลีลาวดี 
 มีระบบเสียงที่ได้ 
 มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
 

8 ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ
บริเวณหลังส านักงาน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือใช้เป็นสถานที่จอดรถ 
 ส่วนกลาง และรถของ 
 เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

 หลังคาโรงจอดรถ ๑ โรง  
(ตามแบบแปลนของเทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย) 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - -  หลังคาโรงจอดรถ 
 ที่ปรับปรุง 

 มีโรงจอดรถที่ใช ้
 กันแดดกันฝนได้ 
  

ส านักปลัด 
 

9 ก่อสร้างส านักทะเบียน 
ท้องถ่ินเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

 เพ่ือรองรับปริมาณ 
 เอกสารที่เพ่ิมมากข้ึน  
 และการบริการประชาชน 
 

 อาคาร คสล. ๒ ชั้น กว้าง  
 ๑๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หรือคิด 
 เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐   
 ตร.ม. ๑ หลัง 

- - - ๕,๖๐๐,๐๐๐ 
 

-  อาคารส านัก 
 ทะเบียนท้องถ่ิน 
 เทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย 

 จัดเก็บเอกสารได้ 
 เพียงพอประชาชน 
 มีความพึงพอใจใน 
 การให้บริการ 

ส านักปลัด 
 

10 ขอเปิดให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 เพ่ือส่งเสริมการให้บริการ 
 งานทะเบียนราษฎรแก่ 
 ประชาชนในเขตเทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย 
 

 ระบบคอมพิวเตอร์งาน 
 ทะเบียนราษฎร 

- 
 

- - -   1,100,000  จ านวนประชาชน 
 ที่มาขอรับบริการ   
 และความพึงพอใจ 
 ของผู้มาขอรับ 
 บริการ 

ส านักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย มีระบบ
คอมพิวเตอร์ในการ 
ให้บริการงานทะเบียน
ราษฎร 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปรับปรุงข้อมูล 
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
และน าไปใช้วางแผนการ
จัดเก็บรายได้   

ข้อมูลผู้ที่ต้องช าระ 
ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย และ
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐  ร้อยละของข้อมูล
แผนที่ภาษีที่ 
ปรับปรุง   
 

เทศบาลสามารถ 
จัดเก็บภาษีได้ตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

กองคลงั 

12 เวทีประชาคม
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน 
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ของเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  สัดส่วนประชาชน   
 ที่เข้าร่วมประชุม 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
 ๖๐ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนได้ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 

13 อบรมกฎหมาย
ท้องถ่ิน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
ท้องถ่ิน 

นักเรียนระดับมัธยม 
โรงเรียนในเทศบาล  
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - -  ร้อยละของผู้เข้า 
 อบรมมีความ 
 เข้าใจในกฎหมาย 
 ท้องถ่ิน 

มีเยาวชนต้นแบบ
นักพัฒนาท้องถ่ิน 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

14 เผยแพร่ความรู้
กฎหมายท้องถ่ิน 
และกฎหมายที่ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล 
และประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจกฎหมาย
ท้องถ่ินและกฎหมายที่ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 พนักงานเทศบาล 
 และประชาชนใน 
 เขตเทศบาล  
 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ร้อยละของผู้เข้า 
 อบรมมีความ 
 เข้าใจในกฎหมาย 

สามารถปฏิบัติ 
ตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

15 อบรมผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 พนักงานเทศบาล  
 ลูกจ้างประจ า และ  
 พนักงานจ้าง  

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

- - -  ผู้เข้ารับการอบรม 
 มีความรู้ความ 
 เข้าใจร้อยละ 80 

เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

รวม 15 โครงกำร - - 1,230,000 2,130,000 1,740,000 6,440,000 1,940,000    
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๗.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

 เพ่ือให้ผู้น ามีความรู้ความ 
 เข้าใจในหลักการพัฒนา 
 ชุมชนบนพ้ืนฐานของการ 
 มีส่วนร่วม 

 คณะกรรมการ  
 ๑๖ ชุมชน และ 
 ผู้สังเกตการณ ์

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพของ 
คณะกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน 

 สามารถน าความรู้  
 และประสบการณ ์
 มาเป็นแนวทางใน 
 การพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

2  จัดท าแผนชุมชน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน  
 ร่วมของประชาชนในการ 
 จัดท าแผนชุมชน 

 แผนชุมชน ๑๖  
 ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

ร้อยละของโครงการ  
 ในแผนชุมชนที่น า 
 ไปจัดท าแผนพัฒนา 

 มีข้อมูลมาประกอบ  
การจัดท าแผนพัฒนา  
 เทศบาล 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

3 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในเขตเทศบาล 

 เพ่ือน าข้อมูลพ้ืนฐานด้าน 
 ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนา 
 เทศบาล  

 ทุกครัวเรือนใน  
 เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

-  ร้อยละของครัวเรือน   
 ที่สามารถจัดเก็บ  
 ข้อมูลได้ 

 เทศบาลมีข้อมูล 
 ในการพัฒนา และ 
 ช่วยเหลือประชาชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

4 เลือกต้ังคณะกรรมการ 
ชุมชน 

 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ 
ชุมชน 16 ชุมชน 

- - 10,000 - -  คณะกรรมการชุมชน   
 ที่ได้รับการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการชุมชน  
เป็นก าลังส าคัญใน 
การพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

รวม 4 โครงกำร - - 600,000 600,000 525,000 515,000 515,000    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  :  ด้ำนรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 
      ๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

   ๗.3 แผนงำน  :  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

  งบประมาณ   ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1  ติดต้ังท่อธารประปา  
 ดับเพลิง 

 เพ่ืออ านวยความสะดวก 
 ในการใช้น้ าระงับเหตุ 
 อัคคีภัย 

 ท่อธารประปาดับเพลิง 
 จ านวน ๕ จุด/ปี 
 

๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ 
 

- - -  ท่อธารประปา 
 ดับเพลิงที่ติดต้ัง 

สามารถระงับเหตุ
อัคคีภัยได้อย่าง 
รวมเร็ว 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

2  ก่อสร้างหอจ่ายน้ า 
 รถดับเพลิง 

 เพ่ืออ านวยความสะดวก 
 ในการจ่ายน้ าใส่รถ   
 ดับเพลิง 

 หอจ่ายน้ าขนาดความจุ   
 ๓๐ ลบ.ม. พร้อมระบบ 
 สูบน้ าอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า  
 จ านวน ๑ หลัง 

- 
 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - -  หอจ่ายน้ า 
 รถดับเพลิง 
 ที่ก่อสร้าง 

สามารถระงับเหตุ
อัคคีภัยได้อย่าง 
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

3  ฝึกอบรมอาสาสมัคร  
 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือให้ อปพร. มีความรู้  
 และทักษะในการปฏิบัติ   
 งานป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย  

 อปพร. เทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย 

9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ - 9๐,๐๐๐ -  ระดับความส าเร็จ  
 ในการฝึกอบรม 
 อปพร. 

เทศบาลมีเครือข่าย 
อปพร. ทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
  

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

4  ฝึกทบทวนอาสาสมัคร  
 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือทบทวนความรู้เดิม  
 และเรียนรู้เรื่องใหม่ๆใน 
 การปฏิบัติงานป้องกัน  
 และบรรเทาสาธารณภัย 

 อปพร. เทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย 

- - 5๐,๐๐๐ - 5๐,๐๐๐  ระดับความส าเร็จ  
 ในการฝึกทบทวน   
 อปพร. 

อปพร.ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

5  ฝึกอบรมการป้องกันและ 
 ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

 เพ่ือให้ประชาชนได้มี  
 ส่วนร่วมในการป้องกัน  
และระงับอัคคีภัย 

 นักเรียนและประชาชน 
 ในเขตเทศบาลต าบล  
 ประโคนชัย 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จ 
 ในการฝึกอบรม 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยที ่
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 อปพร. เทศบาล และ 
 หน่วยงานข้างเคียง 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ
การฝึกซ้อมแผน 

 สามารถป้องกันและ 
 ระงับอัคคีภัยได้อย่าง 
 มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

7 จัดกิจกรรมวัน  
อปพร. 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ 
บทบาทหน้าท่ีของ อปพร. 

  อปพร. เทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
 

๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ อปพร. เทศบาล 
ที่ร่วมกิจกรรม 

 

ประชาชนเข้าใจ  
 บทบาทหน้าท่ีของ   
 อปพร.มากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

8 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน 
ปฏิบัติตามกฎจราจรในช่วง
เทศกาล 

  เทศกาลข้ึนปีใหม่ 
  เทศกาลสงกรานต์ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ
การลดอุบัติเหตุบน
ถนนในช่วงเทศกาล 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

9 ฝึกอบรมวินัยจราจร 
ขับข่ีปลอดภัย 
 

เพ่ือให้นักเรียนและ
ประชาชนมีความรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับกฎจราจร 

  นักเรียน ประชาชน 
  ในเขตเทศบาล

ต าบลประโคนชัย 

- 
 

- 3๐,๐๐๐ - 3๐,๐๐๐  สถิติการบาดเจ็บ 
 และเสียชีวิตจาก 
 อุบัติเหตุทางถนน 
 ลดลง 

 นักเรียนและ
ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎจราจรได้ถูกต้อง  

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

รวม 9 โครงกำร - - 400,000 400,000 1,690,000 200,000 190,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑  :  ด้ำนเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 

   1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมท่อระบายน้ า , 
บ่อพัก ถนน สังฆทัตธ ารง 
จากแยกถนนชัยศิริ ชุมชน 
วัดโคนคุ้มอ าปึล เทศบาล
ต าบลประโคนชัย ถึงศาลา
อเนกประสงค์หลังวัดโคน 
หมู่ที่ ๕ อบต.ประโคนชัย 

 เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้ 
 มาตรฐานและแก้ไข 
 ปัญหาน้ าท่วมขังใน 
 ชุมชน 

 ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. 
กว้าง ๑.๓๐ ม. ยาว ๕๘๐ ม. 
พ้ืนที่ ผิ วจ ราจรคอนกรี ต 
๗๐๐ ตร.ม.(หักพื้นที่บ่อพัก)  
 ท่อระบายน้ า คสล.Ø ๐.๘๐ 
 ม.  ยาว ๕๔๙ ม .  บ่ อ พัก
ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. 
จ านวน ๖๑ บ่อ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ความยาวของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
และระบายน้ าได้ดี 

อบจ.บุรีรัมย์ 
 

รวม ๑  โครงกำร - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - -  
 
 

 แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓  :  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 

   2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานน้ า 
หนองระแซซัน (พ้ืนที่คาบ
เก่ียวระหว่าง ทต.ประโคน
ชัย กับ อบต.ประโคนชัย) 

 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ให้เกิดความสวยงาม 
 ประชาชนมีสถานที่ 
 ออกก าลังกาย 

 ก่อสร้างทางเดิน/ว่ิงออก
ก าลังกาย ,เลนจักรยาน ,
จัดสวนปลูกต้นไม้ , เก้าอี้ 
น่ังพัก และก่อสร้างคันหิน 
รอบอุทยานน้ าหนอง 
ระแซซัน 

- - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

-  ภูมิทัศน์ 
 อุทยานน้ า 
 หนองระแซซัน 

 ประชาชนในเขต  
 เทศบาลและพ้ืนที่ 
 ข้างเคียงมีสถานที่ 
 พักผ่อนและออก
ก าลังกายที่สวยงาม 

อบจ.
บุรีรัมย์ 

 

๒. ขุดลอกห้วยละเว้ีย พร้อม
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. จากถนนประโคนชัย-
บ้านเขว้า ถึงถนนโชคชัย-
เดชอุดม  
(ไหลผ่าน ทต.ประโคนชัย 
และ อบต.ประโคนชัย) 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการระบายน้ าออก 
 จากเขตเทศบาลและ 
 ป้องกันน้ าท่วมช่วง 
 ฤดูฝน 

ขุดลอกห้วย กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑,๙๙๘ ม. ก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาด ๒-๑.๘๐ x ๑.๘๐ 
x ๘.๐๐ ม. และขนาด  
๓-๑.๘๐x๑.๘๐x๘.๐๐ ม. 

- - - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ความยาวของ 
 ห้วยที่ขุดลอก 

 สามารถระบาย 
 น้ าได้ดี 

อบจ.
บุรีรัมย์ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างท่อลอดถนน บาน  
ฝาท่อ และเครื่องยก พร้อม
เครื่องสูบน้ า ระบบไฟฟ้า 
บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม 
ห้วยระกาถึงล าห้วยระเว้ีย 
หมู่ที่ ๗ (พ้ืนที่คาบเกี่ยว
ระหว่าง ทต.ประโคนชัย กับ 
อบต.ประโคนชัย) 

  เพ่ือแก้ไขปัญหา 
  น้ าท่วมขังในชุมชน 
 

๑) ก่อสร้างท่อลอดถนน ท่อระบาย
น้ า คสล. ๒ แถว ขนาดØ ๑.๐๐ ม.  
จ านวน ๓๒ ท่อน พร้อมอาคารใน 
ระบบระบายน้ า คสล. 
๒) ติดต้ังบานฝาท่อและเครื่องยก  
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม. จ านวน  
๒ ชุด 
๓) ติดต้ังเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า ขนาด  
๑๐ น้ิว จ านวน ๒ เครื่อง พร้อม 
ตู้ควบคุม 
๔) ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ัง 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

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

สามารถระบาย 
น้ าได้ดี 

อบจ.บุรีรัมย์ 
 

4 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ล ารางสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ ๒ จากถนนพุทธิรัตน์ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
ถึ งถนนโชคชั ย -เ ดชอุดม 
อบต.ประโคนชัย 

  เพ่ือแก้ไขปัญหา 
  น้ าท่วมขังในชุมชน 

ท่อลอดเหลี่ยมคสล.ชนิดช่องเดียว 
กว้าง ๑.๒๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม. ยาว 
๒๓๔ ม. 

- - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- ความยาวของ 
ท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบาย 
น้ าได้ดี 

อบจ.บุรีรัมย์ 
 

รวม 4 โครงกำร   42,500,000 - - 4,500,000 -    
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  :  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2.๒ แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
สนามบิน 

เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ า
เดิมให้สามารถกักเก็บน้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานดินขุดด้วยเครื่องจักร 
พร้อมขนย้าย ขนาดกว้าง  
500 ม. ยาว 900 ม.ลึก 
เฉลี่ย 5 ม.คิดเป็นปริมาตร 
ดินขุด 2,180,500 ลบ.ม. 

- - 89,000,000 - - ปริมาณของน้ าท่ีอ่าง
เก็บน้ าสนามบินจุได้ 

ปริมาณเก็บกักน้ า
เพ่ิมข้ึน 

อบจ.บุรีรัมย์ 
 

รวม 1 โครงกำร   - - 89,000,000 - -    
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บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
แผนงำน  ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖2  ปี ๒๕๖3  ปี ๒๕๖4  ปี ๒๕๖5  รวม 5 ป ี

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

  จ านวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

บริหารงานทั่วไป 5 129,800.- 6 188,700.- - - - - - - 11 318,500.- 
การรักษาความสงบภายใน 1 40,000.- 1 500,000.- 1 18,000.- - - - - 3 558,000.- 
การศึกษา 6 309,000.- 3 145,000.- 3 179,000.- 2 129,000.- 1 95,000.- 15 857,000.- 
การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 9,900.- 1 1,000,000 - - 1 1,000,000 - - 1 2,009,900.- 

สาธารณสุข 5 87,500.- 1 64,800.- 4 1,236,000 1 1,000,000 1 2,500,000 12 4,888,300.- 
สังคมสงเคราะห ์ 2 44,800.- 2 28,600.- - - - - - - 4 73,400.- 
เคหะและชุมชน 1 28,500.- 2 55,600.- 2 1,838,000 1 38,000.- 1 38,000.- 7 1,998,100.- 
อุตสาหกรรมและการโยธา 3 619,500.- 1 10,000.- - - - - - - 4 629,500.- 
การพาณิชย์ 2 306,000.- 4 1,166,000 3 1,250,000 2 750,000 - - 11 6,105,000.- 

รวมทั้งสิ้น 26 1,575,000 21 3,158,700 14 4,521,000 7 2,917,000 3 2,633,000 71 14,804,700 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ บริหารงาน 
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
 ๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง จ านวน ๒ เครื่อง/ปี 

๖4,8๐๐ 
 

๖4,8๐๐ 
 

- - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 บริหารงาน 
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network   
 แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เครื่อง 

7,900 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

3 บริหารงาน 
ทัว่ไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  25 ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง - 14,000 - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

4 บริหารงาน 
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จอภาพ 
 ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑  
 kVA จ านวน ๑ ชุด/ปี 

๓๕,๘๐๐ ๓๕,9๐๐ - - - กองคลงั 
 

5 บริหารงาน 
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ความละเอียด 
 ไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล จ านวน ๑ ตัว 

13,6๐๐ 
 

- - - - กองคลงั 

6 บริหารงาน 
ทัว่ไป 

ค่าครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

กล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR  ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 
 24 MPIXEL  จ านวน 1 ตัว 

- 60,000 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

7 บริหารงาน 
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว - 5,000 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

8 บริหารงาน 
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ท างาน  จ านวน 3 ตัว - 9,000 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 แบบ ผ.0๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-108- 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

 ๗,7๐๐ - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

10 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับระดับการไหลของน้ าได้   
จ านวน ๒ ชุด 

๔๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

(งานป้องกันฯ) 
11 การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ 

เผยแพร่ 
ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมเสาเหล็กติดต้ังกล้อง  
จ านวน 5 จุด  และกล้อง 10 ตัว  

- 500,000 - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

(งานป้องกันฯ) 
12 การรักษาความสงบ 

ภายใน 
ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 11  

น้ิว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า จ านวน ๒ 
เครื่อง   

- -  18,000 - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

(งานป้องกันฯ) 
13 การศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 
ค่าครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ จ านวน 1 ชุด 9,900 

 
- - - - กองการศึกษา 

(งานโรงเรียน) 
14 การศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 
ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน  1 ชุด/ปี 

(11 รายการ) 
- 1,000,000 - 1,000,000 - กองการศึกษา 

15 การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 
 

โต๊ะนักเรียน กว้าง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐ มม. สูง  
๖๗๐ มม. เก้าอี้นักเรียน กว้าง ๓๗๐ มม. ยาว  
๓๘๐ มม. สูง ๓๘๐ มม. จ านวน ๖๐ ชุด/ปี 

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 
 

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 
 

๙๕,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

16 การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก ๒ ชุด เป็นโซฟา ๓ ที่น่ัง ๑ ตัว โซฟา  
๑ ที่น่ัง ๒ ตัว  โต๊ะกลาง ๑ ตัว 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

17 การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

 โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร  จ านวน ๑๐ ชุด ๕๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

18 การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะ-เก้าอีท้ างานผู้อ านวยการและครู จ านวน ๖ ชุด ๓๖,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

19 การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้เลคเชอร์ แบบตัวเด่ียว จ านวน ๕๐ ตัว/ปี ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
 

- - กองการศึกษา 
(งานหอสมุด) 

20 การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน ส าหรับงานส านักงาน  
จอขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว จ านวน ๒ เครื่อง/ปี 

๒๘,๐๐๐ 
 

34,๐๐๐ 34,๐๐๐ 34,๐๐๐ - กองการศึกษา 
(งานหอสมุด) 

21 การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง ขนาด 0.30 x 1.50 x 0.90 
ม. จ านวน 4 ตัว 

- 16,000 - - - กองการศึกษา 
(งานหอสมุด) 

22 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จ านวน ๑ ชุด 

27,8๐๐ - - - - กองสาธารณสุขฯ 

23 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อม จ านวน ๑ เครื่อง ๑๐,๐๐๐ - - - - กองสาธารณสุขฯ 
24 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก จ านวน ๑ เครื่อง ๑๒,๐๐๐ - - - - กองสาธารณสุขฯ 
25 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉ ีดหมึก (Inkjet)  

จ านวน ๑ เครื่อง 
๗,7๐๐ 

 
- - - - กองสาธารณสุขฯ 

26 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน 

- - 950,000 -  กองสาธารณสุขฯ 

27 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  จ านวน 1 คัน 

- - - 1,000,000 - กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์บริการ 
สาธารณสุขฯ) 

28 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน 

- - - - 2,500,000 กองสาธารณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-110- 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

29 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง - - 120,000 - - กองสาธารณสุขฯ 
30 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์

หรือการแพทย์ 
อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จ านวน ๑ ชุด ๓๐,๐๐๐ - - - - กองสาธารณสุขฯ 

(งานศูนย์บริการ 
สาธารณสุขฯ) 

31 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 
ไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง  จ านวน  
๒ เครื่อง 

- ๖๔,๘๐๐ - - - กองสาธารณสุขฯ 
 (งานศูนย์บริการ 

สาธารณสุข) 
32 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์

หรือการแพทย์ 
เครื่ องชั่ ง น้ าหนักเด็กแบบดิจิตอล  (20 กก.)  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 6,000 - - กองสาธารณสุขฯ 
 (งานศูนย์บริการ 

สาธารณสุข) 
33 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ 

เผยแพร่ 
 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับ 
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 4 ตัว 
2 จุด และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ  
8 ช่อง  

- - 160,000 - - กองสาธารณสุขฯ 
 (งานศูนย์บริการ 

สาธารณสุข) 

34 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ 
จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จ านวน ๑ ชุด/ปี 

๒๗,๘๐๐ ๒๗,9๐๐ - - - กองสวัสดิการ 
สังคม 

35 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
สี จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๗,๐๐๐ 
 

- - - - กองสวัสดิการ 
สังคม 

36 สังคมสงเคราะห ์
 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
4.8 MHz จ านวน 10 เครื่อง 

- 700 - -  กองสวัสดิการ 
สังคม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-111- 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

37 เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  ปี 2561 จ านวน 2 
เครื่อง  ปี 2562 - 2565 จ านวน 3 เครื่อง/ปี 

๑9,๐๐๐ 
 

2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน ๑ เครื่อง/ปี ๙,5๐๐ ๙,5๐๐ ๙,5๐๐ ๙,5๐๐ ๙,5๐๐ กองช่าง 
38 เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 

งานครัว 
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙.๕ 
น้ิว จ านวน ๑ เครื่อง 

- 17,6๐๐ - - - กองช่าง 
 

39 เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง  จ านวน 1 ชุด - - 1,800,000 - - กองการศึกษา 
40 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 
ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด จ านวน 

๒ หลัง 
- ๑๐,๐๐๐ - - - กองช่าง 

 
41 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 
ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕ x  

๑๕ x ๑๕ ซม.  จ านวน ๓ ลูก  พร้อมเหล็ก 
กระทุ้งแบบเหลี่ยม 

๙,๕๐๐ 
 

- - - - กองช่าง 
 

42 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่า 
วัดมุมได้ละเอียด ๕ ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)  
จ านวน ๑ กล้อง 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

- - - - กองช่าง 
 

43 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องส ารวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน ๑ ชุด 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - กองช่าง 
 

44 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ประตูน้ าระบายตะกอน ขนาด ๔ น้ิว จ านวน  
๑๖ ตัว 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - กองการประปา 

45 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
วิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 
ขนาด ๕ วัตต์ จ านวน  8 เครื่อง 

- 
 

96,๐๐๐ - - - กองการประปา 

46 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย์ 

เครื่องป้อนคลอรีน (โพสคลอรีนและพรีคลอรีน)  
จ านวนอย่างละ ๒ ชุด 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - กองการประปา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-112- 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

47 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อม pvc  จ านวน ๑ เครื่อง - ๒๐,๐๐๐ - - - กองการ
ประปา 

48 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ า ขนาด ๑๐๐ แรงม้า จ านวน ๒  
เครื่อง ขนาด ๒๕ แรงม้า จ านวน ๒ เครื่อง 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - กองการ
ประปา 

49 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
วิทยุ 

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ kVA จ านวน ๑ ชุด - ๕๕๐,๐๐๐ 
 

- - - กองการ
ประปา 

50 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย์ 

ปัม๊กวนสารเคมี (คลอรีน , สารส้ม , โพลีเมอร์)  
จ านวน ๖ เครื่อง 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - กองการ
ประปา 

51 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,๐๐๐  
บีทียู. พร้อมติดต้ัง  จ านวน ๒ เครื่อง 

56,000 - - - - กองการ
ประปา 

52 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ท่อเหล็กส่งน้ าข้ึนถังสูง ขนาด ๑๒ น้ิว  จ านวน  
๔ ท่อน 

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - กองการ
ประปา 

53 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เช็ควาล์ว ขนาด ๘ น้ิว จ านวน ๓ ตัว ขนาด  
๑๐น้ิว  จ านวน ๓ ตัว 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - กองการ
ประปา 

54 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ประตูน้ า  ขนาด ๘ น้ิว จ านวน ๓ ตัว ขนาด  
๑๐น้ิว  จ านวน ๓ ตัว 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - กองการ
ประปา 

55 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ใบพัดหอยโข่งเครื่องสูบน้ า ขนาด ๑๐๐ แรงม้า   
จ านวน ๓ เครื่อง  และขนาด ๒๕ แรงม้า   
จ านวน ๒ เครื่อง 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - กองการ
ประปา 

    รวม 1,575,000 3,158,700 4,521,000 2,917,000 2,633,000  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

ส่วนที่ 4 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
๑. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วย 

๑.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 
1.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
1.๓ ยุทธศาสตร์  ๖0  คะแนน  ประกอบด้วย   

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐  คะแนน 
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน 
(๔) วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
(๕) กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน 
(๘) แผนงาน  ๕  คะแนน 
(๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 

  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

๒. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เป็นแบบท่ี
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วย 

2.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
2.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
2.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
2.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
2.๕ โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย   

(๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕  คะแนน 
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  คะแนน 
(๓) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
     ได้ถูกต้อง  ๕  คะแนน 
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(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ๕  คะแนน 
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
     สังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  ๕  คะแนน 
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕  คะแนน 
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
     มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 
(๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕  คะแนน 
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ 
     ได้รับ  ๕  คะแนน 
(๑๒) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 

  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
 

๓. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  สรุปได้ดังนี้  
 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำร
ด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมำณ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

ร้อยละ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

29 23.02 26 89.66 23 88.46 23 88.46 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 10.32 8 61.54 7 87.50 5 62.50 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3.17 2 50 2 100 2 100 
๔. ด้านสาธารณสุข 9 7.14 6 66.67 5 83.33 5 83.33 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 2.38 2 66.67 2 100 2 100 
๖. ด้านสังคม  15 11.90 14 93.33 12 85.71 12 85.71 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  22 17.46 16 72.73 12 75 12 75 

รวม 95 75.40 74 77.89 63 85.14 61 82.43 
ครุภัณฑ์ 31 24.60 25 80.65 23 92 23 92 

รวมทั้งสิ้น 126 100 99 78.57 86 86.87 84 84.85 

หมำยเหตุ   แผนการด าเนินการท้ังหมด   ไม่รวมโครงการใน แบบ ผ.03 / แบบ ผ.06 
อนุมัติงบประมาณ    คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  แผนการด าเนินการท้ังหมด 

   ลงนามสัญญา และเบิกจ่าย   คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ตุลำคม ๒๕60 - กันยำยน ๒๕๖1) 

 

ยุทธศำสตร์ 
แผนกำรด ำเนินกำร 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

30,517,310 
24,036,660 

(โอนเพ่ิม 159,956 / โอนลด 203,123) 
21,937,248.66 21,937,248.66 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14,458,000 7,996,000 4,650,000.- 2,520,000.- 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 42,90๐,๐๐๐ 1,740,000 (โอนเพ่ิม 90,000) 1,435,470.- 1,435,470.- 
๔. ด้านสาธารณสุข 2,150,000 735,000 (โอนลด 315,000) 702,454.- 702,454.- 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 170,000 135,200 (โอนเพ่ิม 30,000) 87,680.- 87,680.- 
๖. ด้านสังคม  

16,184,400 
15,976,140 

(โอนเพ่ิม 45,000 / โอนลด 105,260) 
14,695,568.- 14,695,568.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  4,284,000 974,015 (โอนลด 174,985) 875,613.40 875,613.40 

รวม 110,663,710 
51,593,015 

(โอนเพ่ิม 324,956 / โอนลด 813,168) 
44,384,034.06 42,254,034.06 

ครุภัณฑ์ 1,869,500 1,323,600 (โอนลด 9,500) 1,100,930.- 1,100,930.- 

รวมทั้งสิ้น 112,533,210 
52,916,615 

(โอนเพ่ิม 324,956 / โอนลด 822,668) 
45,484,964.06 43,354,964.06 

 

      อนุมัติงบประมาณ   52,916,615.-  บาท  คิดเป็น ๑๐๐ %  
ลงนามสัญญา    45,484,964.06  บาท   คิดเป็นร้อยละ 85.96 
เบิกจ่าย    43,354,964.06  บาท   คิดเป็นร้อยละ 81.93 
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ตำรำงแสดงควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 
 

 

ประเด็น 
พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

148 25.96 411 72.11 11 1.93 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

150 26.32 387 67.89 33 5.79 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

119 20.88 409 71.75 42 7.37 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

125 21.93 413 72.46 32 5.61 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

107 18.77 417 73.16 46 8.07 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

116 20.35 422 74.04 32 5.61 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

111 19.47 412 72.28 47 8.25 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

116 20.35 407 71.40 47 8.25 

๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

122 21.40 412 72.28 36 6.32 

รวมเฉล่ีย 124 21.75 410 71.93 36 6.32 
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  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลประโคนชัยในภาพรวม ซึ่งได้จากการ สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง สัดส่วนของ
ประชาชนท่ีพอใจมาก จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 , พอใจ จ านวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 71.93 และไม่พอใจ จ านวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.32 แสดงว่า
เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดในระดับปานกลาง 

 
๔. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในอนำคต 
 ๔.๑ ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

 ๑) เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน 
 ๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
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๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
 ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
๓) เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ัง

จ่ายรายการใหม ่
4) การตั้งงบประมาณโครงการในแผนพัฒนา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรสอดคล้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


