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คำนำ
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา
50 (9) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์
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ส่วนที่ 1
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลบ้านกอก เป็นเทศบาลตาบล 1 ใน 19 เทศบาลตาบลของอาเภอเขื่องใน
ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลเป็นเทศบาลตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อ
วัน ที่ 12 ตุ ล าคม 2552 เป็ น เทศบาลตาบลขนาดเล็ กตั้ งอยู่ ห มู่ ที่ 5 ต าบลบ้ านกอก อ าเภอเขื่ องใน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ห่ า งจากอ าเภอเขื่ อ งใน 15 กิ โ ลเมตรและอยู่ ห่ า งจากจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
56 กิโลเมตร
เนื้อที่
เทศบาลตาบลบ้านกอกมีพื้นรวมทั้งหมด 19 ตารางกิโลเมตร
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านกอก
(ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- โทรศัพท์ 044 – 845101
- โทรสาร 044 – 845101
มีจานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จานวน 6 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่
1
2
๓
4
5
6

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านนาแก้ว
บ้านนาแก้ว
บ้านนาแก้ว
บ้านกอก
บ้านกอก
บ้านกอก

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตาบลบ้านกอก
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านกอก
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี
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เทศบาลตาบลบ้านกอก แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สานัก กับอีก 3 กอง ทั้งหมด 4 ส่วน
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จานวน ๑๙ คน พนักงานจ้าง จานวน ๑๑ คน รวมทั้งสิ้น ๒๙ คน
จานวนพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี(พ.ศ. 25๖๑– 256๓) ได้กาหนดอัตรากาลังไว้พร้อมนี้
อัตรา แยกเป็น ดังนี้
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ(จานวน 4 สานัก/กอง)
พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง
๑. สานักงานปลัด

(1) ปลัดเทศบาล

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

(2) หัวหน้าสานักปลัด

(๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(3) นักทรัพยากรบุคคล

(๒) พนักงานขับรถยนต์

(4) นักพัฒนาชุมชน

- พนักงานจ้างทั่วไป

(5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(1) พนักงานดับเพลิง

(๖) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(2) คนงานทั่วไป

(๗) เจ้าพนักงานการประปา

(3) นักการภารโรง

(๘) เจ้าพนักงานธุรการ
๒. กองคลัง
(1)ผู้อานวยการกองคลัง

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

(2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(4) เจ้าพนักงานพัสดุ

(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๓. กองช่าง

(1) ผู้อานวยการกองช่าง
(2) นายช่างโยธา

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๔. กองการศึกษา

(1) ผู้อานวยการกองการศึกษา
(2) นักวิชาการศึกษา
(๓) ครู จานวน ๓ ตาแหน่ง

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
- พนักงานจ้างทั่วไป
(๑) ผู้ดูแลเด็ก
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งบประมาณและการคลัง
บั ดนี้ ถึงเวลาที่ คณะผู้ บ ริ ห ารของเทศบาลตาบลบ้านกอก จะได้เสนอร่างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านกอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบล
บ้านกอก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จานวน
15,229,279.21 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จานวน
4,863,849.19 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน
8,480,368.89 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ
รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561
(1) รายรับจริง จานวน 24,364,431.69 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
296,369.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
144,059.65
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
251,796.71
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน
601,165.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
327,130.00
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
11,145,836.73
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
11,598,074.00
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 0.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 20,987,161.91 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
6,008,897.00
งบบุคลากร
จานวน
7,697,334.22
งบดาเนินงาน
จานวน
4,476,396.94
งบลงทุน
จานวน
1,462,200.00
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00
งบเงินอุดหนุน
จานวน
1,342,333.75
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 0.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 1,500,000.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนที่เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลั ก ษณะภู มิ เทศส่ ว นใหญ่ ข องเทศบาลต าบลบ้ านกอก เป็ น ที่ ราบลุ่ ม เหมาะแก่ การท า
การเกษตร มี 3 ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ง
แล้ ง แต่บ างครั้งอาจมี อากาศเย็ น บ้ างครั้งเกิดพายุฝ นฟ้ าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลู กเห็ บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 –
39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ 15 องศา
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดิน โดยทั่ว ไปเป็ น ดินร่ว นปนทราย ประมาณ 90% ลั กษณะดินในพื้นที่เป็นดิน
เหนียวประมาณ 10 %
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า/ลาห้วย
4 แห่ง (ห้วยน้าก่า , ห้วยเรือ , ห้วยปลาตอง , ห้วยพาก)
- บึง หนอง และอื่นๆ 2 แห่ง (หนองหัวลิง , หนองสะพัง)
- ลารางสาธารณะประโยชน์ 3 แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ประปาหมู่บ้าน
1 แห่ง
- คลองชลประทาน
1 แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 6 ชุมชน แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ
ชุมชน 10 คน ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ ความร่วมมือ ด้านการ
เลื อกตั้งเป็ นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. 2557 ประชาชนมาใช้สิ ทธิเลือกตั้ง
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,497 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,091 คน คิดเป็นร้อยละ
80.78 จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,497 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,091 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.78 โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
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2.1 เขตการปกครอง
อาณาเขตของเทศบาลตาบลบ้านกอก
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลโนนรัง
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลบ้านไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลยางขี้นก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลกลางใหญ่
เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้
เทศบาลตาบลบ้านกอก มีจานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลเต็มทั้งหมู่บ้าน
จานวน 6 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านนาแก้ว
บ้านนาแก้ว
บ้านนาแก้ว
บ้านกอก
บ้านกอก
บ้านกอก

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุดใจ ทองบ่อ
นายสุวิช มะณี
นายมนพิน โกศล
นายวิฑูรย์ ทองอุ่น
นายสมหมาย บุญโกศล
นายปรีชา ทองศรี

หมายเหตุ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน

2.2 การเลือกตั้ง
เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลบ้านกอก ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1
เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น 2 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1-3
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 4-6
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านกอก ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการดาเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคม
แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 3,091 คน
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 3,091 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2553)
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,497 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
3,091 คน คิดเป็นร้อยละ 80.78
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,497 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
3,091 คน คิดเป็นร้อยละ 80.78
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคาสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร

หมูท่ ี่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

จานวน๖ หมู่บ้าน(ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
หญิง(คน)
บ้านนาแก้ว
231
452
บ้านนาแก้ว
198
410
บ้านนาแก้ว
87
136
บ้านกอก
191
397
บ้านกอก
185
340
บ้านกอก
189
268
รวมทั้งสิ้น
1,081
2,003

ชาย(คน
437
418
139
384
307
274
1,959

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอเขื่องใน ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร

ประชากร
จานวนประชากรเยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากรผู้สูงอายุ
รวม

ประชากร
ของเทศบาลตาบลบ้านกอก (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
หญิง
ชาย
ช่วงอายุ
360
363
อายุต่ากว่า ๑๘ปี
1,248
1,293
อายุ ๑๘ – ๖๐ปี
395
303
อายุมากกว่า ๖๐ปี
2,003
1,959
ทั้งสิ้น 3,962 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอเขื่องใน ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒
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3.3 ข้อมูลประชากร (เปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

ที่
1
2
3
4
5
6

หมู่บ้าน
บ้านนาแก้ว
บ้านนาแก้ว
บ้านนาแก้ว
บ้านกอก
บ้านกอก
บ้านกอก
รวม

พ.ศ. 2557
ชาย
หญิง
423
422
419
426
130
134
390
405
319
352
273
288
1,954 2,027
3,981

พ.ศ. 2558
ชาย
หญิง
422
428
418
431
134
131
388
409
316
346
267
282
1,945 2,027
3,972

จานวนประชากรของเทศบาลตาบลบ้านกอก
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
428
431
442
439
437
452
412
429
408
417
413
411
135
132
137
134
139
139
383
397
382
394
385
400
314
341
312
341
312
339
265
283
266
275
272
272
1,937 2,013 1,947 2,000 1,958 2,013
3,950
3,947
3,971

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอเขื่องใน

พ.ศ. 25๖๒
ชาย
หญิง
437
452
418
410
139
136
384
397
307
340
274
268
1,959 2,003
3,962

คาดการณ์ใน
อนาคตคิดเป็น
(เปอร์เซ็นต์)

+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15–60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิ ด เลขอย่ า งง่ า ยได้ เด็ ก อายุ 6–14 ปี ร้ อ ยละ 100 ได้ รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ 9 ปี
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
การศึกษาข้อมูล ณ ปัจจุบัน
สังกัด
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านกอก
- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จานวนผู้ดูแลเด็ก
- จานวนนักเรียน
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
2.1 โรงเรียนบ้านกอก
ระดับก่อนประถมศึกษา
- จานวนครู
- จานวนห้องเรียน
- จานวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
- จานวนครู
- จานวนห้องเรียน
- จานวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- จานวนครู
- จานวนห้องเรียน
- จานวนนักเรียน
2.1 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์
ระดับก่อนประถมศึกษา
- จานวนครู
- จานวนห้องเรียน
- จานวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
- จานวนครู
- จานวนห้องเรียน
- จานวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- จานวนครู
- จานวนห้องเรียน
- จานวนนักเรียน

สพฐ.

เทศบาลตาบลบ้านกอก
2 แห่ง
3 คน
1 คน
81 คน

2 แห่ง
2 คน
2 ห้อง
23 คน
6 คน
6 ห้อง
62 คน
3 คน
3 ห้อง
16 คน
2 คน
2 ห้อง
50 คน
6 คน
6 ห้อง
103 คน
5 คน
3 ห้อง
31 คน
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4.2 สาธารณสุข
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 1 แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน - แห่ง
- คลินิกเอกชน จานวน 3 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
พื้ น ที่ ต าบลบ้ า นกอก ไม่ มี เหตุ อ าชญากรรมเกิ ด ขึ้ น แต่ มี เหตุ ก ารณ์ ลั ก ขโมยทรั พ ย์ สิ น
ประชาชน และทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
สารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัด คือติดตั้งกระจกโค้งทางร่วมทางแยก ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา
อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญ หายาเสพติดในชุมชนของตาบลบ้านกอก การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้
เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้
ความรู้ อีกทั้งได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน ช่วยสอดส่องดูแลอยู่ เป็นประจา ถ้านอกเหนือจาก
อานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสังเคราะห์
เทศบาลได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
1 ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปั จ จุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญ หาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ
วิ ธี ก ารที่ จ ะด าเนิ น การแก้ ไขอย่ า งไร ทั้ ง นี้ เทศบาลก็ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณในส่ ว นนี้ ไ ว้ แ ล้ ว และได้ แ จ้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
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(1) จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,081 หลังคาเรือน
(2) ไฟฟ้าสาธารณะ 100 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล
5.3 การประปา
การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน คิดเป็น 90.32 เปอร์เซ็นต์ และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้าประปาขุ่น
บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้า และไม่มีแหล่งน้าดิบในการผลิตประปา
ต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทาให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้าประปาสาหรับ
บริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดาเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้า
สามารถที่จะจัดหาน้าดิบสาหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุด
ที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดาเนิ นการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรง
สูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ เทศบาลก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณา
ดาเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
(1) จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปา 1,034 หลังคาเรือน
(2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของเทศบาลตาบลบ้านกอก 1 แห่ง
(3) ปริมาณการใช้น้าประปาเฉลี่ย 300 – 500 ลบ.ม. ต่อวัน
(4) แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาได้จาก
แม่น้าชี ( - )
ลาห้วยน้าก่า ( / )
แหล่งน้าใต้ดิน
( - )
5.4 โทรศัพท์
(1) จานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่
จานวน - หมายเลข
(2) จานวนชุมสายโทรศัพท์จานวน
จานวน 3 ชุมสาย
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(1) มีไปรษณีย์ จานวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
(2) มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สานักงานเทศบาลตาบลบ้านกอก
(๓) สถานีโทรทัศน์ (ช่อง 5)
จานวน 1 แห่ง
(๔) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาล
5.6 เส้นทางคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีเส้น ทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ
70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดาเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก ทุ กสาย ปั ญ หาคือ เทศบาลไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ยั งไม่ เป็ น ที่
สาธารณะจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
(1) การคมนาคม การจราจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
1.1) ทางหลวงแผ่นดิน
(1.1) ถนนสายแจ้งสนิท – ยโสธร (ทางหลวงแผ่นดิน)
(1.2) สะพาน จานวน 1 สะพาน
(1.3) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
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- รถโดยสารประจาทาง (1.4) ถนน
ถนนของท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านกอก จานวน 80 สาย
สภาพถนน คอนกรีต จานวน 45 สาย
แอสฟัลท์ติก จานวน 1 สาย
ลาดยาง
จานวน 5 สาย
ลูกรัง
จานวน 29 สาย
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 36.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
36.85 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ
15.14 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพข้าราชการ พนักงานของรัฐร้อยละ 7.82 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพพนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 10.32 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ
16.00 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- ว่างงาน
ร้อยละ
8.25 ของจานวนประชากรทั้งหมด
6.2 การประมง
(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)
6.3 การปศุศัตว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
โค
150 ตัว
กระบือ 20 ตัว
สุกร 55 ตัว
เป็ด 120 ตัว
ไก่
215 ตัว
อื่นๆ 615 ตัว
6.4 การบริการ
โรงแรม
แห่ง
ร้านอาหาร
13 แห่ง
โรงภาพยนตร์
แห่ง
สถานีขนส่ง
แห่ง (ท่ารอรถ 1 แห่ง)
ร้านเกมส์
แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การ
จัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสาหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
6.6 อุตสาหกรรม
- จานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จานวน 10 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร
1
แห่ง สถานีบริการน้ามัน
8
แห่ง
บริษัท
แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัดแห่ง ตลาดสด
1
แห่ง
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ร้านค้าต่างๆ 38 แห่ง โรงฆ่าสัตว์
แห่ง
มินิมาร์ท
2
แห่ง
กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จานวน 4 กลุ่ม
1. กลุ่มทาขนมกระหรี่ปั๊ป
หมู่ที่ 2
2. กลุ่มทาขนมทองม้วน
หมู่ที่ 4
3. กลุ่มทอผ้า
หมู่ที่ 5
4. กลุ่มทาไส้กรอกสมุนไพร
หมู่ที่ 6
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
วัดบ้าน
2 แห่ง
วัดป่า
2 แห่ง
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- สืบสานประเพณีบุญผะเหวด
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน พฤศจิกายน
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทา
เครื่องจักสานใช้สาหรับในครัวเรือน วิธีการทอผ้า
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบจากห้วยน้าก่า ซึ่งจะต้องนามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา สาหรับน้าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนาขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และ
บางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
9.2 ป่าไม้ ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้
9.3 ภูเขา ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้ น ที่ ข องเทศบาลส่ ว นมากเป็ น พื้ น ที่ ส าหรั บ เพาะปลู ก ที่ อ ยู่ อ าศั ย ร้ า นค้ า สถาน
ประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่
ดิน น้า ต้นไม้ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าน้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ
ปั ญ หาคือยั งไม่ส ามารถหาแหล่ งน้ าส าหรับ การเกษตรได้เพิ่ มขึ้น เพราะพื้ นที่ ส่ว นมากเป็นของประชาชน
ปัญหาด้านขยะ เนื่องจากเป็นแหล่งรับซื้อของเก่า การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคั ญต่างๆ ในพื้นที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ฯลฯ
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10. อื่นๆ
9.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร
จานวน..1.คัน ดาเนินการซื้อ เมื่อวันที่ 19 มกราคม ๒๕๕8
- พนักงานดับเพลิง จานวน..........1.............คน
- การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา จานวน..........1.........ครั้ง
9.2 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
9.2.1 การบริหารจัดการขยะ
-รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 150 แรงม้า จานวน..1.คัน ดาเนินการซื้อ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๔
-ปริมาณขยะ..............21......................วัน /ตัน
-รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม............1.................คัน
-พนักงานเก็บขยะ จานวน..........3.............คน
-ออกให้บริการ ดังนี้
- วันจันทร์/วันพฤหัสบดี ให้บริการ
บ้านกอก หมูท่ ี่ 4-6
- วันอังคาร/วันศุกร์
ให้บริการ
บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1-3
-การกาจัดขยะโดยวิธี
 กองบนพื้น
 กองบนพื้นแล้วเผา
 ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  หมักทาปุ๋ย
 เผาในเตาเผาขยะ
 อื่น ๆ
(ระบุ)....................................
9.2.2 รถดูดสิ่งปฏิกูล
-รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ 150 แรงม้า จานวน..1.คัน ดาเนินการซื้อ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๙
-รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล รวม............1.................คัน
- พนักงานดูดสิ่งปฏิกูล จานวน..........3.............คน
-ปริมาณสิ่งปฏิกูล..............16,000..................ลิตร/วัน
-ออกให้บริการ ดังนี้
- วันอังคาร
ให้บริการดูดสิ่งปฺฏิกูล บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1-3
- วันพฤหัสบดี ให้บริการดูดสิ่งปฺฏิกูล บ้านกอก หมู่ที่ 4-6
-การกาจัดขยะโดยวิธี
บ่อบาบัดสิ่งปฎิกูล สามารถนากลับนามาทาปุ๋ย

~ ๑๕ ~

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้ รัฐ พึ งจัดให้ มี ยุท ธศาสตร์ช าติเป็ น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วัน ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดทา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
คณะกรรมการจั ดทายุท ธศาสตร์ ชาติด้านการพั ฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุษ ย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ เพื่อรับ ผิ ดชอบในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ช าติให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุ ทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็ น ยุท ธศาสตร์ช าติ ฉบั บแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รบั การยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่ ว งเวลาเกื อ บ ๖ ทศวรรษที่ ผ่ านมา โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก จากการชะลอตั ว ของการลงทุ น ภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ

~ ๑๖ ~

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรม
ลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปั ญ หาดังกล่าวข้ างต้น มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัด การ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญทีจ่ ะทาให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสาคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับ ซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน
อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นใน
การกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
รวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จ และการเปิ ด เสรี ในภู มิ ภ าคที่ น าไปสู่ ค วามเชื่ อ มโยงในทุ ก ระบบ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งด้ า น
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลั บ กัน ความเปลี่ ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ได้รั บ การพัฒ นาอย่ างก้าวกระโดดจะก่อให้ เกิดนวัตกรรมอย่างพลิ กผั น อาทิ เทคโนโลยีปัญ ญาประดิษฐ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่ านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วย
ทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการ

~ ๑๗ ~
ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่า
จะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศ
ไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการ
ผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้ าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้ เกิด ความต้ องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิด เสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มรี ะดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึน้
ซึ่งจะยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุน แรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า ขณะที่ ร ะบบนิ เวศต่ า งๆ มี แ นวโน้ ม เสื่ อ มโทรมลง และมี ค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งสู ง ในการสู ญ เสี ย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้ อ งเผชิ ญ จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ท าให้ ก ารเป็ น สั ง คมสี เขี ย วการรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสาคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้ มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สาคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจ
นาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิด ขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมแบบพลิกผัน ที่จะเกิด ขึ้น อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี

~ ๑๘ ~

โครงสร้างพื้ น ฐาน และองค์ ค วามรู้ส มั ย ใหม่ มี ร ะดั บ ความแตกต่ างกั น ระหว่ างกลุ่ ม ประชากรต่ างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่า ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิ ติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก
ดังนั้ น การพั ฒ นาประเทศจึงจาเป็น ต้องมียุทธศาสตร์การพั ฒ นาที่ ครอบคลุมทุกมิติและทุ กด้านการพั ฒ นาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดาเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับ การพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้ งการให้ ความสาคัญ กับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัต กรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็ น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผล
ให้ เกิ ด การสร้ า งห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ในทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริ ก าร กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกาหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรั กความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ
โดยที่น โยบายการพัฒ นาต่างๆ จาเป็ น ต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น

~ ๑๙ ~

ดั งนั้ น ภายใต้ เงื่อ นไขโครงสร้ างประชากร โครงสร้ างเศรษฐกิ จ สภาพสั งคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริ ญ ก้ า วหน้ าไปในอนาคตจึ งจ าเป็ น ต้ อ งก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ในระยะยาวที่ ต้ อ งบรรลุ พร้ อ มทั้ งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อ
ยกระดับ จุด แข็งและจุด เด่น ของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุด อ่อนและจุด ด้อยต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่ า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่ งยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งานและอาหาร ความสามารถในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อ มระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มี
ความเข้มแข็งเป็ นศูน ย์กลางและเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลัง
เพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่ง ยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒ นาอย่ างเท่าเทีย มกัน มากขึ้น และมีการพัฒ นาอย่างทั่ วถึงทุกภาคส่ วนมีคุณ ภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่ มี ป ระชาชนที่ อ ยู่ ในภาวะความยากจนเศรษฐกิ จ ในประเทศมี ค วามเข้ ม แข็ ง ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้น
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน
และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้ แ ก่ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญาทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

~ ๒๐ ~
ความยั่งยืน หมายถึง การพั ฒ นาที่ส ามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
(๔) การบู รณาการความร่ว มมือด้านความมั่นคงกับ อาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

~ ๒๑ ~
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุ ค ลากรภาครัฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี จิ ต ส า นึ ก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์ โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนา
หลัก “ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น ปรัชญานาทางในการพัฒ นาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่
๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พั ฒ นาประเทศ และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ ง การปรั บ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการมี

~ ๒๒ ~
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ จึ งเป็ น จุ ดเปลี่ ยนที่ ส าคัญ ในการเชื่ อ มต่อ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง
๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรั บ ตัว รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได้ อย่างเหมาะสม ขณะเดีย วกั น ยังได้กาหนดแนวคิ ดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เป้าหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557-2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี 2560)

~ ๒๓ ~
วิสัยทัศน์
“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”
คานิยาม
วิสัยทัศน์
ความหมาย
ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ
ข้าวคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP มีคุณลักษณะเด่นตาม
สายพันธ์หอมมะลิและมีมาตรฐานความปลอดภัย
การท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทั้งตัวแหล่งท่องเที่ยวและสิ่ง
อานวยความสะดวกตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยวและ
มาตรฐานโลก
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล
ด่านศุลกากรชายแดนมีสิ่งอานวยความสะดวกและมี
ระเบียบพิธีนาเข้าส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานโลก
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAPและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี
2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และ
การตลาดให้ได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้า
ชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์รวม
1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพิ่มช่องทาง การตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
3. สร้ า งเครื อ ข่ า ยการค้ า กลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า การค้ า ชายแดนด้ ว ยระบบโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics) ที่ มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด/ค่ าเป้ าหมาย
1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร่
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20
4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 4 ปี
ขยายตัว ร้อยละ 8
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12
6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปี
ร้อยละ 12
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด
เป้าประสงค์

~ ๒๔ ~
1. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
3. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร่
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด เป้าหมาย รวม 4 ปี ร้อยละ 8
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
2. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
3. เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
4. สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20
2. อัตราการขยายตัวของรายได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 13.55
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้า
ชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อสนับสนุนการค้า
4. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20

~ ๒๕ ~
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า
4. เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
6. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันกับ
 แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ทบทวนใหม่ (รอบปี 60)
วิสัยทัศน์
“ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ”
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง
เมืองน่าอยู่
เป็นประตูการค้า
และการท่องเที่ยว

การเกษตรมีศักยภาพ

ความหมาย
ชุมชนสุขภาพดี มีการศึกษา อาชีพรายได้ บนวิถีพอเพียง มีความมัน่ คง
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีความแข็งแกร่งทางประเพณีและวัฒนธรรมและ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง อย่างยั่งยืน
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ด้วยความสุข สะดวกสบาย
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดีมีงานทา มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และสังคมสงบสุข
ช่องทางการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดย
จังหวัดอุบลราชธานี มีภูมิประเทศที่มีพรมแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน
ถึง 2 ประเทศ คือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งยังมี
เส้นทางเชื่อมโยงกับเวียดนามและจีนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มี
ศักยภาพและความต้องการสินค้าจากประเทศไทยสูง รวมทั้งการเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
การผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดมีประสิทธิภาพ (ability)และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน (Quality Standard) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้
เศรษฐกิจของจังหวัด

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

~ ๒๖ ~
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในปี 2560
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชากรที่ได้รับศึกษาถึงระดับขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย
ร้อยละ 10 ในปี 2560
3. ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมเป้าหมาย
ร้อยละ 70 ในปี 2560
4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมาย ร้อยละ 100
ในปี 2560
5. ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 5 ในปี 2560
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้นาธรรมาภิบาล เป้าหมาย ร้อยละ 10 ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
3. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
4. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ มูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย ร้อยละ 6 ในปี 2560
2. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมาย ร้อยละ 5 ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์(Logistics)เพื่อสนับสนุนการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
เป้าประสงค์ที่ 1 ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจที่สาคัญได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ตัวชี้วัด
1. จานวนผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้าหมาย จานวน 420 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560
2. ร้อยละของจานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิ ต่อจานวนแปลง/ฟาร์ม
ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ เป้าหมาย ร้อยละ 90 ในปี 2560
3. จานวนผลผลิตมันสาปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้าหมาย จานวน 3,800 กิโลกรัมต่อไร่
ในปี 2560
4. จานวนผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้าหมาย จานวน 280 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560

~ ๒๗ ~
เป้าประสงค์ที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ตัวชี้วัด
5. จานวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น เป้าหมาย จานวน 20,000 ไร่ ในปี 2560
เป้าประสงค์ที่ 3 เกษตรกร/ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
6. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนเกษตรกลุ่มเป้าหมาย ที่มีการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ร้อยละ 85 ในปี 2560
เป้าประสงค์ที่ 4 ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า
ตัวชี้วัด
7. มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรสภาพ/แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในระดับกลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์/วิสาหกิจ/ชุมชน เป้าหมาย 560 ล้านบาท ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
3. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้า
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง
6. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเชียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ร้อยละ 90 ในปี 2560
2. ร้อยละของ อปท./ภาคราชการ/องค์กรภาคประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ร้อยละ 90 ในปี 2560
3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัดได้ เป้าหมาย ร้อยละ 70 ในปี 2560
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เป้าหมาย ร้อยละ 30
ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม
3. บริหารจัดการด้านพลังงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
เป้าประสงค์ พื้นทีจ่ ังหวัดอุบลราชธานี มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้านและชุมชน
มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ บนพื้นฐานการ มีส่วนร่วมขององค์กร
ทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่

~ ๒๘ ~
ตัวชี้วัด
1. จานวนหมู่บ้านและชุมชนชายแดน ที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมาย
308 หมู่บ้าน ในปี 2560
2. ร้อยละของหมู่บ้านและชุมชน ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในปี 2560
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพคนชุมชน และพื้นที่เพื่อความมั่นคง
2. ผนึกกาลังทุก ภาคส่วนเพื่อเสริม สร้างความมั่นคง
3. พัฒนาความร่วม มือเพื่อเสริมความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงานไม่ต่ากว่า 85 ต่อปี
2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองและดาเนินการภายในขอบเขตอานาหน้าที่
ของจังหวัด เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในปี 2560
เป้าประสงค์ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการ บริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
1. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ เป้าหมายร้อยละ 35 ในปี 2560
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว
การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน
6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย
7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทางานภาครัฐโดยภาคประชาชน
9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน
10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
15. อนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงพอต่อความต้องการของประชาขน
2. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่
3. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและสอดคล้อง
กับบริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น
4. ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
5. ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ
6. ประชาชนมีความรู้ ปรัชญา อุดมการณ์ สิทธิและหน้าที่ ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย
7. ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล ทรัพยากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม และกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน
9. ระบบการทางานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ มีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น
11. ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
12. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิต การบริหาร
การตลาด) ในการกาหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน
13. ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน
14. ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นที่เป็นสาธารณะ ผู้รับผิดชอบ และการใช้สอยร่วมกันของประชาชน
15. มีการจัดระบบการเรียนรู้ เผยแพร่ สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ
แนวทางที่ 4 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน
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แนวทางที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทางานภาครัฐโดยประชาชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว
แนวทางที่ 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม
แนวทางที่ 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการกาจัดขยะและน้าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ
แนวทางที่ 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
แนวทางที่ 3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
เทศบาลต าบลบ้ านกอก ได้ ก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ (Vision) เพื่ อ แสดงสถานการณ์ ในอุ ด มคติ ซึ่ งเป็ น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ เมืองน่าอยู่ ผู้คนมีสุข ลูกหลานปลอดภัย รายได้เพิ่มขึ้น ”
2.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

~ ๓๑ ~
1) ด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
1.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเท้า และท่อระบายน้า
1.2) พัฒนาระบบจราจร
1.3) พัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง
2) ด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1) บาบัดและกาจัดขยะมูลฝอย
3) ด้านเศรษฐกิจ
3.1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
4) ด้านแหล่งน้า
4.1) การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้าเพื่อการเกษตร
5) ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1) พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต
5.2) พัฒนางานสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.3) ส่งเสริมการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ให้แก่ประชาชน
5.4) ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
6) ด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1) การพัฒนาบุคลากร
6.2) การพัฒนาจัดเก็บรายได้
6.3) การบริหารงาน การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
2.3 เป้าประสงค์
1) การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัยระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึง
และครอบคลุมทุกพื้นที่ และได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
2) ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน
3) ประชาชนมีจิตสานึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
5) ประชาชนมีงานทา มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
6) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้าเพื่อการเกษตร
7) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
8) ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
9) ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ดารงอยู่สืบทอดตลอดไป
10) เด็กเยาวชนและประชาชน ทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้
ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
11) ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
12) บ้านเมืองน่าอยู่และสวย งามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
13) ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิด
การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน
14) การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
15) ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
16) บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
1.4 ตัวชี้วัด

~ ๓๒ ~
1) งานโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนร้อยละ 70
2) จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดลงร้อยละ 5
3) ร้อยละปริมาณขยะในชุมชนลดลง
4) รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
5) ประชาชนมีน้าใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
6) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
7) ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างที่ถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
8) ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดารงอยู่สืบทอด ตลอดไป
9) เด็กเยาวชนและประชาชน ทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้
ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
10) บ้านเมืองน่าอยู่และสวย งามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
11) ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิด
การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน
12) บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
2.5 ค่าเป้าหมาย
(1) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
(๒) การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตาบลบ้านกอกลดลง
(3) ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
(4) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
(5) ประชาชนมีน้าใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น
(6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๗) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
(๘) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดารงอยู่สืบทอด
(๙) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
(9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(10) บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
2.6 กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุม
พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
2) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
4) การพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น
5) พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
8) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
9) พัฒนาบุคลากรและการบริหาร การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มี

~ ๓๓ ~
ประสิทธิภาพ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จาเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบลบ้านกอก มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) จุดแข็ง (S : Strength)

~ ๓๔ ~
 ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ ความร่วมมือกั บทางราชการในการพัฒ นา
ท้องถิ่นของตนเอง
 ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
 ตาบลบ้านกอก มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทาการเกษตร ลักษณะ
ชุมชนเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทานา ธุรกิจส่วนตัว เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป
 มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 มี โ รงเรี ย นสั ง กั ด สพฐ. 2 โรงเรี ย น สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ
ประถมศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สังกัดเทศบาลตาบลบ้านกอก
 มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อยู่ในเขตเทศบาล คือ สานักงานไฟฟ้าภูมิภาคอาเภอ เขื่องใน
(สาขาย่อยบ้านกอก) ที่ทาการไปรษณีย์บ้านกอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านกอก
 มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่
 มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านอาชญากรรม
 ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
 เทศบาลตาบลบ้านกอก มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ฯลฯ
 มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
2) จุดอ่อน (W : Weakness)
 การทานาและการเกษตรของราษฎรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้าฝนตามฤดูกาล/
ขาดระบบชลประทาน
 กลุ่มอาชีพขาดเงินทุนและวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
 การประกอบอาชีพค้าของเก่าทาให้เกิดความเลี่ยงในการเกิดปัญหาขยะมูลฝอย
 อาจเป็นช่องทางการลักลอบนาเข้ายาเสพติด สินค้าหนีภาษี เนื่องจากมีผู้คน
เข้ามาติดต่อค้าขายของเก่าเป็นจานวนมาก
 ประชาชนบางส่วนมีทัศคติไม่ดีทาให้ขาดการมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาต่าง ๆ
กับองค์กร
3) โอกาส (O : Opportunity)
 จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สามารถสนั บ สนุ น งบประมาณให้ เทศบาลต าบลบ้ า น กอก
ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทา
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น
4) ข้อจากัด (T : Threat)
 ปัจจุบันเทศบาลตาบลบ้านกอกเป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีงบประมาณจากัด เมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตาม
นโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

~ ๓๕ ~
 งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทาให้การปฏิบัติงาน เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้ ต้อง
อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากมาก
6) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
เทศบาลตาบลบ้ านกอก ได้ดาเนินการวิเคราะห์ สภาวการณ์ และศักยภาพ เพื่ อชี้ให้ เห็ นถึง
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเทศบาลได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถจาแนกได้ดังนี้
1) มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อย
ละ 70 เป้ าหมายคือต้องการให้ ได้มากกว่านี้ห รือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดาเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้เนื่ องจากมีงบประมาณที่จากัดการแก้ปัญหาคือ
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย
2) การขยายเขตไฟฟ้ า ปั จ จุ บั น มี ไฟฟ้ า ใช้ ทุ ก ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น 100
เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากมีงบประมาณที่จากัด
 ด้านแหล่งน้า
การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้าประปา
ขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้า และไม่มีแหล่งน้าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้
จากพื้นที่อื่นทาให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้าประปาสาหรับบริโภคได้ ต้องใช้
งบประมาณสูงมากในการดาเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสามารถที่จะจัดหาน้าดิบ
สาหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที
 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ทุกครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้าที่บรรจุ ในถังหรือขวด แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้าที่ได้จากน้าฝน
ทาให้เกิดปัญหาน้าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิด
และมีที่กรองน้าฝนหรือการต้มน้าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทาการเกษตร ร้อยละ 72.64
เช่ น ข้า ว มั น ส าปะหลั ง ฯลฯ รายได้ ส่ ว นมากมาจากการท าการเกษตร คนอายุ 15 – 60 ปี มี อ าชี พ และรายได้
ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับ จ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่ว นมากมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจค้าของเก่า ร้านค้า ทาให้มีรายได้มากจากการค้าของเก่า และค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่
เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน การขยายตัวของ ธุรกิจค้าของเก่าเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิด
เป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะในชุมชนเพิ่มขึ้น เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอย
การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการขยะในโรงงานของตน อีกทั้ง
เทศบาล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

~ ๓๖ ~
จากการส ารวจข้อมูล พื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุ ขภาพที่ดี มีการคัด
กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรค
ไข้เลือดออก โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรม
ร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็ นความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่
ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี สาหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัดอาการ
เจ็บป่ วยที่ไม่เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหา
เหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
 ด้านการศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การสนับ สนุ น อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหั บทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับท าง
โรงเรียน
 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่
จากการส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานพบว่ า ประชากรมี กิ จ กรรมทางศาสนา(พุ ท ธ)
ประชากรในเขตเทศบาลให้ ความร่วมมือกันทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล ปัญหาคือ
ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การแก้ปัญหาของ
เทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของ
การดื่มสุรา ให้ชุมชนเห็นความสาคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน งานประเพณี เป็นต้น
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัด ติดตั้งสัญญาณไฟ ตั้งจุ ดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน
 ด้านยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือ
ว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือ
ตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
(4) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้ น ที่ ข องเทศบาลส่ ว นมากเป็ น พื้ น ที่ ส าหรั บ เพาะปลู ก ที่ อ ยู่ อ าศั ย ร้ า นค้ า สถาน
ประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็ นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้า
ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นน้ากร่อย ไม่สามารถที่จะนาน้า จากใต้ดินมาใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่งอื่น และน้าฝน น้าในการเกษตรก็ต้อ งรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้า ปัญหาด้านขยะ เมื่อมีสถานประกอบการค้าของเก่า ขยะก็
มากขึ้น การแก้ไขปั ญหา เทศบาลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้ กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ

~ ๓๗ ~
ประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่
ของตนเองและที่สาธารณะ ฯลฯ
(5) ด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 2 ชุมชน 6 หมู่บ้าน ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล ในปี พ.ศ. 2557 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,497 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,091 คน คิดเป็นร้อยละ 80.78 จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,497 คน
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,091 คน คิดเป็นร้อยละ 80.78 การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุก
ครั้ งที่ เทศบาลจั ด ขึ้ น มี ป ระชาชนสนใจเข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ งแสดงความคิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลาย ส่ งผลให้ เทศบาล
ดาเนิ น งานตามความต้ อ งการของประชาชน และประชาชนได้ รับ ประโยชน์ และมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาเทศบาล
นอกจากนี้ เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
โครงการอื่นๆ สาหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ไ ด้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่า
เทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

ดาน
2. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
พื้นที่เปาหมาย/
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
1) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
- แหล่งน้าและ
- ในเขตเทศบาล
การเกษตรและน้าประปา น้าประปาในการ
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่ อุปโภค-บริโภค
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ - ไฟฟ้า
- ทางและที่สาธารณะ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ในเขตเทศบาล
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่
ได้ทั้งหมด
3) มีสถานประกอบการค้า - ปริมาณขยะ
- พื้นที่ในเขตเทศบาล
ของเก่าทาให้มีขยะมากขึ้น

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1) น้าใต้ดินเป็นกร่อย
ไม่สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้
2) มีสถานประกอบการค้า
ของเก่าทาให้มีขยะมากขึ้น

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนมีแหล่งน้า
และมีน้าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้

- ปริมาณขยะลดลงและมี
การบริหารจัดการขยะดี
ขึ้น ทาให้สภาพแวดล้อม
และสุขภาพขอประชาชน
ดีขึ้น

ขอบขายและปริมาณ
พื้นที่เปาหมาย/
ความคาดหวังและ
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
แนวโนมอนาคต
ความต้องการ
- น้าใต้ดิน
- พื้นที่ในเขตเทศบาล - จัดหาแหล่งน้าจาก
แหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น
- ปริมาณขยะ

- พื้นที่ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะลดลงและมี
การบริหารจัดการขยะดี
ขึ้น ทาให้สภาพแวดล้อม

~ ๓๘ ~

3. ด้าน
เศรษฐกิจ

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน - การลงทุน
การทากิจการและประกอบ
อาชีพ
2) ผลผลิตทางการเกษตร - การพาณิชยกรรม
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

3) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

4) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

- ในเขตเทศบาล

- เกษตรกรในพื้นที่

1) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่สะอาด
และมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้าฝน
น้าที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน

5. ด้านสังคม
สาธารณสุข
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

1) ประชาชนในพื้นที่ป่วย - ด้านสาธารณสุข
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน
2) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้ ่วย

3) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีส่ ูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า
ยาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร
5) มีการทาลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น
- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
เทศบาลและส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

4. ด้านแหล่งน้า

ดาน

และสุขภาพขอประชาชน
ดีขึ้น
- มีแหล่งเงินทุน ในการ
ทากิจการและประกอบ
อาชีพ
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- การอุปโภค-บริโภค

- สังคมในชุมชน

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนบริโภคน้าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง
- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- เยาวชนและวัยรุ่นใน - เยาวชนและวัยรุ่นมี
เขตเทศบาล
อนาคตที่ดี
- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ

~ ๓๙ ~
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน

6) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต - ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
ั หา
จารีต ประเพณีและภูมิ
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

6. ด้านการ
บริหารงานและการ
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

ประชาชนละส่วนราชการ
เช่น การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุทะ
เลาวิวาท
- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป

1) ประชาชนในพื้นที่ตาบล -การให้บริหารประชาชน - ประชาชนในเขต
บ้านกอกที่มารับบริการจาก ด้วยความรวดเร็ว
เทศบาล
พนักงานเทศบาล

-ประชาชนได้รบั
บริการอย่างรวดเร็ว

2) การปรับเปลีย่ นของ
ระเบียบ กฎหมาย
ในปัจจุบัน

-พนักงาน เจ้าหน้าที่
เทศบาล ได้รับความรู้
ในระเบียบ กฎหมาย
ใหม่ๆ เพื่อนามา
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-การเพิ่มประสิทธิภาพใน -พนักงาน เจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงานของ
เทศบาล
พนักงานเทศบาลให้ทัน
ต่อระเบียบ กฎหมาย
ใหม่

~ 40 ~

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

1

ด้านคมนาคมโครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม

2

3

ด้านเศรษฐกิจ

4

ด้านแหล่งน้า

5

ด้านสังคม สาธารณสุข
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
การเศรษฐกิจ
การเศรษฐกิจ
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม

6

ด้านการบริหารงานและการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี

การดาเนินงานอื่น
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

รวม

6 ยุทธศาสตร์

5 ด้าน

แผนงาน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
11 แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน
หลัก
สนับสนุน
กองช่าง
เทศบาล
ตาบลบ้าน
กองช่าง/สานักปลัด กอก
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด
สานักปลัด/กองคลัง
สานักปลัด
กองช่าง
6 สานัก/กอง

เทศบาล
ตาบลบ้าน
กอก
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ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

17

4,472,000

30

17

4,472,000

30

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1

200,000

3

2.2 แผนงานการเกษตร

-

-

2.3 แผนงานสาธารณสุข

-

-

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

7,798,000

63

9,557,000

26

5,536,000

8

1,720,000

144

29,083,000

63

9,557,000

26

5,536,000

8

1,720,000

144

29,083,000

710,000

5

2,900,000

5

2,900,000

4

2,100,000

18

8,810,000

-

-

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

20,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

4

170,000

7

3,050,000

7

3,050,000

6

2,250,000

80,000

4

80,000

9,808,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

1

200,000

4

730,000

25

9,280,000

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

20,000

1

20,000

4

80,000

4

3.2 แผนงานการเกษตร

-

-

-

-

3

60,000

3

60,000

3

1

20,000

1

20,000

7

140,000

7

140,000

4.1 แผนงานการเกษตร

1

77,000

-

-

1

500,000

1

4.2 แผนงานการพาณิชย์

2

1,600,000

4

1,800,000

6

6,800,000

5

3

1,677,000

4

1,800,000

7

7,300,000

รวม

14

280,000

60,000

9

180,000

7

140,000

23

460,000

1

500,000

4

1,577,000

3

6,600,000

20

23,500,000

4

7,100,000

24

25,077,000

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า

รวม

500,000
6,700,000

6 7,200,000

-42ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ

(บาท)

โครงการ

ปี 2563

งบประมาณ

จานวน

(บาท)

โครงการ

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

2

31,000

2

31,000

2

31,000

6

93,000

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2

80,000

2

80,000

6

732,000

6

732,000

6

732,000

22

2,356,000

5.3 แผนงานการศึกษา

11

2,708,400

12

2,873,300

18

3,628,400

17

3,409,400

15

3,390,400

73

16,009,900

5.4 แผนงานสาธารณสุข

7

590,000

6

620,000

11

745,000

11

745,000

10

725,000

45

3,425,000

5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

-

-

-

-

1

15,000

1

15,000

1

15,000

3

45,000

5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุน

3

90,000

3

90,000

11

655,000

11

655,000

11

655,000

39

2,145,000

5.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

11

410,000

11

410,000

14

545,000

12

430,000

12

430,000

60

2,225,000

5.8 แผนงานงบกลาง

4

7,036,000

4

7,723,000

4

8,484,700

4

9,315,890

4

10,230,279

20

42,789,869

38

10,914,400

38

11,796,300

67

14,836,100

64

15,333,290

61

16,208,679

268

69,088,769

801,000

9

501,000

36

2,665,000

รวม

6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน
และการจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

276,000

4

286,000

10

801,000

10

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

1

160,000

1

160,000

1

160,000

3

480,000

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

3

786,000

6

4,850,000

5

4,350,000

3

4,150,000

17

14,136,000

รวม

3

276,000

7

1,072,000

17

5,811,000

16 5,311,000

13

4,811,000

56

17,281,000

รวมทั้งสิ้น

63

17,559,400

84

25,226,300

168

40,694,100

99

32,229,679

540

152,279,769

126

36,570,290

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างถนน คสล./
พร้อมขยายผิวจราจร
ข้างสนามกีฬา บ้านนาแก้ว
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.

2

โครงการก่อสร้างถนน คสล./
พร้อมขยายผิวจราจรเส้นต่อ
จากบ้านพ่อวินัย นามแสง –
บ้าน ผอ.วิชัยรัตน์ จิบทอง –
บ้านพ่อวิลัย เชื่อมบ้านกลาง
ใหญ่ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากสวนนายสุดใจ ทองบ่อสามแยกร้านโชคกิตติศักดิ์
บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1
(เทศบัญญัติ 62)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

3

งบประมาณ
2561
-

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.
-ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาวรวม 186.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
744.00 ตร.ม.

2564

600,000

2563
-

-

2565
-

-

600,000

-

-

-

-

392,000

-

-

-

~ 43 ~

2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ข้างร้านอู๋รีไซเคิล-สี่แยกข้างวัด สาหรับใช้ในการคมนาคม
ป่าเรไร หมู่ 1
ได้อย่างสะดวก

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน
พร้อมคลองระบายน้าจากบ้าน สาหรับใช้ในการคมนาคม
นายวินัย มางาม-สวนนางเกษ ได้อย่างสะดวก
แก้ว จิบทอง หมู่ 1

6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายนิคม บุญแท้ –
สวนนางจินดา นวลงาม
หมู่ 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาวรวม 84.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
336.00 ตร.ม.
-ขยายผิวจราจร กว้าง 1.20
เมตร ยาวรวม 64.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ท่อ
ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล.

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน -ขยายผิวจราจร กว้าง 4.00
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร
ได้อย่างสะดวก
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 400.00 ตร.ม.

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563

2564

240,000

-

2565
-

-

130,000

-

-

-

-

-

-

170,000

-

~ 44 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
-

2564
600,000

2565
-

7

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ เพือ่ ให้ประชาชนมีถนน
พร้อมขยายผิวจราจรจากบ้าน สาหรับใช้ในการคมนาคม
แม่บุญเตง กาหลง -บ้านนาย ได้อย่างสะดวก
สาราญ กาหลง – พ่อคาพันธ์
พลพวก หมู่ที่ 2

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว
200 ม. หนา 0.1-5 ม. หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.

8

โครงการก่อสร้างถนน คสล./
พร้อมขยายผิวจราจร พร้อม
วางท่อระบายน้า คสล.หลัง
บ้านนายเสรี พลพวก
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ถนน คสล.กว้าง 3.00-3.50
ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่
น้อยกว่า 262.50 ตร.ม.
พร้อมวางทอระบายน้า คสล.
พร้อมขยายผิวจราจร 7 แห่ง

-

-

230,000

-

-

9

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 2 สาหรับใช้ในการคมนาคม
ทางตะวั น ออกและทิ ศ เหนื อ ได้อย่างสะดวก
โรงเรียนบ้ านนาแก้ว (ทางไป
ประปาเก่า)

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.

-

-

-

600,000

-

~ 45 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

10

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมขยายผิวจราจร จาก
หมู่ 2 -บ้านโพนสิม

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ถนน คสล.กว้าง 3.00-4.00
ม. ยาว 500 ม.

11

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก หมู่ 3 – ถนนแจ้งสนิท
หน้าบ้านนายประครอง พล
พวก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(เทศบัญญัติ ๖1)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 110,000
55 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
220 ตร.ม.

12

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากโรงงานนายบุญมา บุญ
กอง – ที่พักสงฆ์โนนนาคูณ
หมู่ 3

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน -ขยายผิวจราจร กว้าง 4.00
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร ยาวรวม 180.00 เมตร
ได้อย่างสะดวก

-

~ 46 ~

2562
-

2563

2564

2565

900,000

-

-

-

-

-

377,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

13

โครงการก่อสร้างขยายไหล่
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน ไหล่ทางลูกรังระยะทางรวม
ทาง 2 ฝั่งทางจากหมู่ 3 –
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาวไม่น้อยกว่า 1,200 ม.
ถนนแจ้งสนิทหน้าบ้านนาย
ได้อย่างสะดวก
กว้าง 1.00 ม.
มนพิน โกศล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

14

โครงการก่อสร้างถมดินปรับ
ระดับทางเข้าบ่อขยะ บ้านนา
แก้ว หมู่ที่ 3
(เทศบัญญัติ ๖2)

15

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เสริมเหล็กสอนทางข้าง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5
(ต่อถนนเดิม)
(เทศบัญญัติ ๖1)

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน -ผิวจราจรดินอัดแน่นกว้าง
สาหรับใช้ในการคมนาคม เฉลีย่ 7.00 เมตร ยาว
ได้อย่างสะดวก
86.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.80 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 602.00
ตร.ม.
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ขยายผิวจราจร คสล.กว้าง
สาหรับใช้ในการคมนาคม 5.00 ม. ยาว 185 ม. หนา
ได้อย่างสะดวก
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล.รวม
ไม่น้อยกว่า 925 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพ (ตามรายละเอียดแบบ
แปลน ทต.บ้านกอก)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

-

467,000

~ 47 ~

2563
270,000

2564
-

2565
-

138,000

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

16

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้าพร้อม
บ่อพัก คสล.จากบ้านนายลุน
บัวศรี – บ้านนางจารุณี จะ
ระวรรณ หมู่ที่ ๔

17

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง จาก
บ้านนางไข ทองอุ่น สานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
กอก บ้านกอก หมู่ที่ 4
(เทศบัญญัติ ๖2)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

ผิวจราจรกว้างเฉลีย่ 3.72
เมตร ยาว 70.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 260.40
ตารางเมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3.72 เมตร
ยาว 70.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 260.40
ตารางเมตรพร้อมวางท่อ
ระบายน้าบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด
0.40เมตรฝาตะแกรงเหล็ก
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน -ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 145.00 เมตร หนา
ได้อย่างสะดวก
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย
กว่า 580.00 ตร.ม.

งบประมาณ
2561
-

2562
-

-

302,000

~ 48 ~

2563
226,000

2564
-

2565
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
491,000

2564
-

2565
-

18

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน -ผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร
พร้อมขยายผิวจราจรจากสี่
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 250.00 เมตร
แยกศาลา หมู่ 4 –สี่แยกตลาด ได้อย่างสะดวก
หมู่ 5

19

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
พร้อมขยายผิวจราจรจากสี่
สาหรับใช้ในการคมนาคม
แยกโรงสี – บ้านนายไชยยันต์ ได้อย่างสะดวก
ม.5

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.

-

-

-

600,000

-

20

โครงการก่อสร้างถนน คสล./
พร้อมบ่อพัก คสล. ทางเข้า
บ้านนายบุญหลาย คาทา
หมู่5

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 2.90
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
18.27 ตร.ม. พร้อมบ่อพัก
คสล. 6 แห่ง

-

-

-

140,000

-

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

~ 49 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากนาพ่อสมเดช บุญถูกสามแยกนานางพร ตระการ
จันทร์ หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ผิวจราจรกว้างเฉลีย่ 4.00
เมตร ยาวรวม 160.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
640.00 ตารางเมตร

22

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน
ช่วงที่ 1 จากวัดป่านา
สาหรับใช้ในการคมนาคม
เหล่า – บ้าน ผอ.ถาวร คา
ได้อย่างสะดวก
จุมพล
ช่วงที่ 2 จากสามแยกวัด
ป่านาเหล่า – บ้านนางมี ทอง
อุ่น

23

โครงการก่อสร้างถนน คสล./
พร้อมขยายผิวจราจร บ้าน
นายสมศักดิ์ บุตรน้าเพชร –
ถนนแจ้งสนิท (ปั๊ม BK) ม.6

ช่วงที่ 1 จากวัดป่านาเหล่า –
บ้าน ผอ.ถาวร คาจุมพล
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 112.00 เมตร
ช่วงที่ 2 จากสามแยกวัดป่า
นาเหล่า – บ้านนางมี ทองอุ่น
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 820.00 เมตร
ถนน คสล./พร้อมขยายผิว
จราจร ยาว 300 ม. บ้านนาย
สมศักดิ์ บุตรน้าเพชร – ถนน
แจ้งสนิท (ปั๊ม BK) ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

งบประมาณ
2561
-

2562
-

-

-

~ 50 ~

2563
326,000

2564
-

2565
-

245,000
ช่วงที่ 1
(112 ม.)

585,000
ช่วงที่ 2
(273 ม.)

1,170,000
ช่วงที่ 2
(546 ม.)

-

-

300,000

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ
ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

24

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
พร้อมขยายผิวจราจรจากบ้าน สาหรับใช้ในการคมนาคม
พ่อใหญ่ทองจันทร์ – โนนม่วง ได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 6

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.

25

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
พ ร้ อ ม ข ย า ย ผิ ว จ ร า จ ร สาหรับใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 6-วัดป่านาเหล่า
ได้อย่างสะดวก
(จ่ายขาดเงินสะสม 62)

26

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากร้านบุญรอดพลาสติกดอนปู่ตา – ห้วยเรือ หมู่ 2

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 96.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 384.00
ตร.ม.
ถนนดินลูกรัง 5.00 ม. ยาว
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
-

600,000

-

200,000

-

-

-

-

-

-

~ 51 ~

2564

2565
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
600,000 เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)
ถนนดินลูกรังกว้าง 5.00 ม.
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม.

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
-

2564
-

2565
600,000

27

โครงการก่ อ สร้ า งถนนลู ก รั ง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เพื่อการเกษตรจากฐานบั้งไฟ- สาหรับใช้ในการคมนาคม
โนนทะนิน หมู่ 2
ได้อย่างสะดวก

28

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
อัด จากบ้านนายบุญเติม
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 100.00 เมตร
แสวงศรี-ห้วยเรือ หมู่ 1
ได้อย่างสะดวก

-

31,000

-

-

-

29

โครงการก่ อ สร้ า งถนนลู ก รั ง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
จาก ฐาน บั้ งไฟ -โน น ต าม่ ง สาหรับใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 2
ได้อย่างสะดวก

-

-

550,000
(200 ม.)

550,000
(200 ม.)

550,000
(200 ม.)

ถนนดินลูกรัง กว้าง 4.00 ม.
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย
กว่า 3,200 ตร.ม.

~ 52 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ถนนยาว 600 ม. กว้าง
3.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

-

2562
-

โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกหน้าบ้านพ่อประดิษฐ์
นามแสง – สวนนายสาคร
บุญแท้ หมู่ 1

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน ผิวจราจรหิลคลุกยาว 150 ม.
สาหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. หนา 0.10
ได้อย่างสะดวก
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
600 ตร.ม.

-

-

90,000

-

-

โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกจากหน้าวัดป่าเรไร –
บ้านนางบังอร มารมย์ หมู่ 1

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม.
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 80 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
ได้อย่างสะดวก
จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า
320 ตร.ม.

-

-

50,000

-

-

30

โครงการก่ อ สร้ า งถนนลู ก รั ง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
จากบ้านอาจารย์เสรี กาหลง- สาหรับใช้ในการคมนาคม
ดอนปู่ตา หมู่ที่ 2
ได้อย่างสะดวก

31

32

2561

~ 53 ~

2563
46,000

2564
-

2565
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)
ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม.
ยาว 80 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า
320 ตร.ม.

งบประมาณ
2561

2562
-

2563
50,000

2564
-

2565

33

โครงการก่อสร้างถนนลงหิน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน
คลุกจากบ้านนายทวี ศิริพัฒน์ สาหรับใช้ในการคมนาคม
– บ้านนายกังวาน นันโสติง
ได้อย่างสะดวก
หมู่ 1

34

โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกจาก หมู่ 4 –ห้วยน้าก่า

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000.00 เมตร
ได้อย่างสะดวก

-

306,000
(400 ม.)

306,000
(400 ม.)

230,000
(200 ม.)

-

35

โครงการขยายผิวจราจรข้าง
วัดป่าเรไร หมู่ที่ 1

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน -ผิวจราจรข้างวัดป่าเรไร หมู่ที่
สาหรับใช้ในการคมนาคม 1 (รายละเอียดตามแบบ
ได้อย่างสะดวก
แปลน ทต.บ้านกอก)

-

-

200,000

-

-

-

~ 54 ~

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)
ผิวจราจรแอสฟัลติกส์ กว้าง
4.00-5.00 ม. ยาว 220 ม.
หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่แอส
ฟัลติกส์ ไม่น้อยกว่า 880
ตร.ม.

งบประมาณ
2561
-

2562

2563

2564

-

350,000

-

2565
-

36

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน
จราจรจากสี่แยกบ้านนายเส็ง- สาหรับใช้ในการคมนาคม
สามแยกเข้าวัดบ้านนาแก้ว
ได้อย่างสะดวก
หมู่ 2

37

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรจากสามแยกบ้านนาย
ประครอง บุญจริง-โรงสีข้าว
วิสาหกิจชุมชน หมู่ 2

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน ผิวจราจรแอสฟัลติกส์ กว้าง
สาหรับใช้ในการคมนาคม 4.00-5.00 ม. ยาว 250 ม.
ได้อย่างสะดวก
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟัลติกส์ ไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.

-

-

400,000

-

-

38

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรจากสามแยกบ้านนาย
ประครอง บุญจริง-บ้านนาย
ประยูร โกศล หมู่ 2

เพื่อให้มีระบบการระบาย ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 ม.
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ ยาว 76 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.
ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทาง

-

-

197,000

-

-

~ 55 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

39

โครงการขยายผิวจราจรจาก
ร้านโชคมีชัย – ร้านแต้มทอง
หมู่ที่ 2

40

โครงการขยายผิวจราจรจากสี่
แยกทางเข้าวัดบ้านนาแก้วหมู่ที่ 3

41

โครงการขยายผิวจราจรจาก เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน
ร้านน้องน้าทวีทรัพย์-ถนนแจ้ง สาหรับใช้ในการคมนาคม
สนิท บ้านนาแก้วหมู่ 3
ได้อย่างสะดวก
(เทศบัญญัติ 62)

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน -ผิวจราจรกว้าง 0.80 เมตรยาว
สาหรับใช้ในการคมนาคม 222.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
ได้อย่างสะดวก
กว่า 177.60 ตารางเมตร และ
วางท่อค.ส.ล.ขนาด0.40เมตร
ความยาวรวม 100 เมตร
พร้อมบ่อพักค.ส.ล.ฝาตะแกรง
เหล็กจานวน 10 บ่อ
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน 2 ฝั่งทางกว้างฝั่งละ 1.00
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร ยาวฝั่งล่ะ 175.00
ได้อย่างสะดวก
เมตร

-ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 1.00
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.
-ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 1.00
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.

งบประมาณ
2561
-

2562
-

-

-

~ 56 ~

2563
321,000

2564
-

2565
-

120,000

-

-

-

162,000

-

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

42

โครงการขยายไหล่ทางขยาย
ผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักตรง
ข้ามร้านโชคมีชัย – ร้านแต้ม
ทอง หมู่ที่ 2

43

โครงการขยายไหล่ทางขยาย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน
ผิวจราจร คสล. จากถนนแจ้ง สาหรับใช้ในการคมนาคม
สนิททางเข้าหมู่ 3 – บ้านนาง ได้อย่างสะดวก
ศรีประครอง โกศล หมู่ 3

44

โครงการปรับปรุงถนนโดยการ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เสริมดินถมและลงลูกรังสาย สาหรับใช้ในการคมนาคม
ทางบ้านนาแก้ว (ฐานบั้งไฟ)- ได้อย่างสะดวก
บ้านโพนสิม
(เทศบัญญัติ 61)

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562

2563

-

ขยายไหล่ทาง คสล. ข้างละ
470 ม. 2 ฝั่งทาง กว้าง 1.00
ม. ยาวรวม 940 ม. หรือมี
พื้นทีไ่ หล่ทาง คสล. ไม่น้อยกว่า
940 ตร.ม.

-

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.
ยาว 700 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ทต.บ้านกอก)

120,000

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน -ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร
สาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 125.00 เมตร
ได้อย่างสะดวก

~ 57 ~

282,000

2564
-

2565
-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

45

โครงการปรับปรุงถนนโดยการ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เสริมดินถมและลงลูกรังสาย สาหรับใช้ในการคมนาคม
ทางไปห้วยน้าก่า
ได้อย่างสะดวก
(เทศบัญญัติ 61)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ยาว 820 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,100 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ทต.บ้านกอก)

240,000

2562
-

46

โครงการปรับปรุงถนนโดยการ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เสริมดินถมและลงหินคลุกสาย สาหรับใช้ในการคมนาคม
ทางบ่อขยะเทศบาลตาบล
ได้อย่างสะดวก
บ้านกอก
(เทศบัญญัติ 61)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 320 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ทต.บ้านกอก)

120,000

-

-

-

-

47

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน เสริมผิวคอนกรีต 350 ตาราง
จากบ้านนางคาหุ่ง อุทธสิงห์- สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร
บ้านนางสุวรรณี พูพวง หมู่ 6 ได้อย่างสะดวก

-

-

210,000

-

-

~ 58 ~

2563
-

2564
-

2565
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

48

โครงการปรับผิวถนนโนนบ่อ
หลวงทางไปหนองเทา หมู6่

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ปรับผิวถนนโนนบ่อหลวงทาง
ไปหนองเทา หมู6่
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ทต.บ้านกอก)

49

โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็กจากบ้านนาย
วิรัตน์ มางาม – ร้านโชคกิติ
ศักดิ์ หมู่ ๑

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

50

โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรง
เหล็กพร้อมขยายผิวจราจร
จากบ้านนายวินัย มางาม –
บ้านนายนิคม บุญแท้ หมู่ ๑

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

งบประมาณ
2561
-

2562
-

-ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด
0.40เมตรพร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล.ฝาตะแกรงเหล็กและ
ขยายผิวจราจรผิวจราจรกว้าง
1.40 เมตรยาว 450.00
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
630.00ตารางเมตร

-

-ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด
0.40เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ฝาตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจรผิวจราจรกว้าง 1.40
เมตร ยาว 74.00 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
103.60ตารางเมตร

-

~ 59 ~

2563

2565

500,000

2564
-

-

847,000

-

-

-

138,000

-

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ
ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรง
เหล็กพร้อมขยายผิวจราจร
จากบ้านนางฝาน ชัยนา –
บ้านนายภูมรินทร์ พูนสวัสดิ์
หมู่ ๑
52 โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจร ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นาแก้ว หมู่ที่ 1 (ถนนเส้นข้าง
วัดป่าเรไร หมู่ 1-คลอง
เหมือง)

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

53

เพื่อให้มีระบบการระบายน้า ท่อขนาด 100×100 จานวน
ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
25 ท่อน

51

โครงการวางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิว
จราจร วางท่อระบายน้าข้าม
ห้วยพาก (ห้วยเรือ) หมู่ที่ 2

ขยายผิวจราจรข้างละ 1.301.50 ม. ยาวรวม 250 ม.
(รวม2ฝั่ง) พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล. 0.30 ม.
และบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก
20 แห่ง
เพื่อให้มีระบบการระบาย -ขนาดบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรง
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ เหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว
0.80 เมตรลึกเฉลี่ย 0.900
เมตร จานวน 51 บ่อ ท่อ
ระบายน้าคอนกรีต Ø 0.40
เมตร จานวน 469 ท่อน
ความยาวรวม 500.00 ม.

งบประมาณ
2561
-

2562
-

-

-

~ 60 ~

2563
382,000

2564
-

2565
-

900,000

-

-

-

-

300,000

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ
มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

2562

2563

2564

2565

-

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

-

300,000

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

262,000

-

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

54

เพื่อให้มีระบบการระบายน้า
โครงการวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยาย ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
ผิวจราจร ค.ส.ล. จากบ้านนาย
ทองนาค พลพวก ถึงหน้า
โรงงานหมานทรัพย์ หมู่ที่ 1
(บ้านนาแก้ว)
(จ่ายขาดเงินสะสม 61)

วางท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จานวน 36๕,000
168 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด
0.80*0.80*100 เมตร จานวน
๑๗ บ่อ ระยะความยาว 179 เมตร
ขยายผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย ๑.
6๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อย
กว่า ๑๗9 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
(ตามแบบแปลน ทต.บ้านกอก)

55

เพื่อให้มีระบบการระบายน้า
โครงการจัดทาฝาตะแกรง
เหล็กพร้อมลอกคลองตัวยูจาก ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
บ้านพ่อสมาน บุญแท้-พ่อ
สุครีพ นามแสง บ้านนาแก้ว
หมู่ที่ 1
(จ่ายขาดเงินสะสม 62)

ฝาตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง 0.57
เมตร ความยาวรวม 135 เมตร
พร้อมขุดลอกคลองตัวยู (ตามแบบ
แปลน ทต.บ้านกอก)

56

โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. บ้านนาแก้ว
หมู่ที่ 1 แยกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาแก้ว
(เทศบัญญัติ 61)

เพื่อให้มีระบบการระบายน้า วางท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จานวน
145 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 0.40
ที่ดี และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

เมตร จานวน ๑45 ท่อน บ่อพัก คสล.
ขนาด 0.80*0.80*100 เมตร
จานวนยาว 17 บ่อ ขยายผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๐.80 – 1.๐๐ เมตร ยาว
156 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตาม
แบบแปลน ทต.บ้านกอก)

~ 61 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

57

โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านนาแก้ว
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายวิชัย
โกศล-บ้านแม่ไสว นามแสง
(เทศบัญญัติ 61)

เพื่อให้มีระบบการระบายน้า วางท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จานวน
67 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด
ที่ดี และมีประสิทธิภาพ

58

โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็กจากบ้านพ่อสง่า
พลพวก – ศาลาวัดเก่า หมู่ 2

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

59

โครงการวางท่อระบายน้า คสล.
จากลาห้วยพาก- บริเวณนานายหนู
จันทร์ สายชมพู - บริเวณนานาย
สมร โกศล–บริเวณนานายสุวิช
มะณี – บริเวณนานายทองแดง
ศิริสาขา – บริเวณนานายสมจิตร
บุ้งทอง หมู่ 2

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

2561

2562

2563

2564

2565

133,000

-

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

-ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด
0.30เมตรพร้อมบ่อพัก ค.
ส.ล.ฝาตะแกรงเหล็กและ
ขยายผิวจราจรผิวจราจรกว้าง
1.40 เมตรยาว 127.00
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
177.80ตารางเมตร

-

-

204,000

-

-

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึน้ ไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เพื่อให้มีระบบการระบาย -ท่อระบายน้า คสล. ขนาด 100 ×
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ 100 นานายหนูจันทร์ สายชมพู

-

-

71,000

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

0.80*0.80*100 เมตร จานวน
8 บ่อ ระยะความยาว 72 เมตร
ขยายผิวจราจร82 เมตร.คสล.กว้าง
เฉลี่ย 0.80 – 1.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลน ทต.
บ้านกอก)

จานวน 6 ท่อ นานายสมร โกศล
จานวน 5 ท่อ นานายสุวิช มะณี
จานวน 5 ท่อ นานายทองแดง ศิริ
สาขา จานวน 5 ท่อ นานายสม
จิตร บุ้งทอง จานวน 5 ท่อ

~ 62 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

60

โครงการวางท่อระบายน้า
เพื่อให้มีระบบการระบาย -ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝา น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ ยาว 24.00 เมตร
ตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจร จากข้างวัดบ้านนา
แก้ว – นานายลาแพน คาทา
หมู่2 (จ่ายขาดเงินสะสม 62)

61

โครงการวางท่ อ ระบายน้ า คสล. เพื่อให้มีระบบการระบายน้า
พร้อ มบ่ อ พั ก คสล. ฝาตะแกรง ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
เหล็ก และขยายผิวจราจร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 2
(ถนนหน้าโรงเรียนบ้านนาแก้ว
ประชาสรรค์)

(เทศบัญญัติ 61)
62

โครงการวางท่อระบายน้า คสล. เพื่อให้มีระบบการระบายน้า
พร้ อ มบ่ อ พั ก คสล.ฝาตะแกรง ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
เหล็ก และขยายผิวจราจร จาก
ศาลาวั ด เก่ า บ้ า นนายแสวง-สี่
แยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 1

-ขนาดท่อระบายน้า 0.40 เมตร
จานวน 281 ท่อน บ่อพัก คสล.
ขนาด 0.80*0.80*100 เมตร
จานวน 31 บ่อ ระยะความยาว
300 เมตร ขยายผิวจราจร คส
ล.กว้างเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร
ยาว300 เมตร หนา 0.15
เมตร (ตามแบบแปลน ทต.บ้าน
กอก)
-ขนาดท่อระบายน้า 0.40 เมตร
บ่อพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก
พร้อม ขยายผิวจราจร (ตามแบบ
แปลน ทต.บ้านกอก)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

2561
-

2562
๖0,000

2563
-

2564
-

2565
-

สอดคล้องตาม
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

489,000

-

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

-

-

-

300,000

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

~ 63 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
63

โครงการ
โครงการวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็ก และขยายผิว
จราจร จากหนองแวง-หนอง
หลาว หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีระบบการระบาย -ขนาดบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร

64

โครงการวางท่อระบายน้า ค. เพื่อให้มีระบบการระบาย
ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิว น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
จราจรหน้าบ้านพ่อเส็ง โกศล
ถึงสามแยกหน้าบ้านคุณยาย
พันธ์ สายชมภู หมู่ที่ 2 (บ้าน
นาแก้ว)
(จ่ายขาดเงินสะสม 61)

65

โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. เพื่อให้มีระบบการระบายน้า
พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
ค.ส.ล. จากหน้ า บ้ า นพ่ อ ทองดี
กาหลง ถึ งสี่ แ ยกหน้ า บ้ านพ่ อ สี
ทน โกศล หมู่ที่ 2 (บ้านนาแก้ว)
(จ่ายขาดเงินสะสม 61)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

125,000

183,000

2563
200,000

2564
-

2565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร จานวน 11
บ่อ ท่อระบายน้าคอนกรีต Ø
0.40 เมตร จานวน 89 ท่อน
ความยาวรวม 100.00 เมตร

- ท่อระบายน้าคอนกรีต Ø 0.30
เมตร จานวน 74 ท่อน บ่อพัก
คสล.ขนาด 0.70*0.70*0.90
เมตร จานวน 8 บ่อ ความยาว 78
เมตร ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง
เฉลี่ย 1.00-1.20 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 78 เมตร หน้า
0.15 เมตร
- ท่อระบายน้าคอนกรีต Ø 0.30
เมตร จานวน 114ท่อน บ่อพัก
คสล.ขนาด 0.70*0.70*0.90
เมตร จานวน 12 บ่อ ความยาว
120 เมตร ขนาดผิวจราจร คสล.ก
ว้างเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 120 เมตร
หน้า 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ทต.บ้านกอก)

~ 64 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง
มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

66

โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็กจากบ้านนาย
สารวย ศิรารัตน์ – บ้านนางศรี
ประครอง โกศล หมู่ ๓

โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจรจากบ้านนางยุพิน
สมสร้าง-บ้านนางบังอร
พลพวก หมู่ ๓
68 โครงการวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจร จากถนนแจ้งสนิท-บ่อ
ขยะ หมู่ 3
67

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)
-ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.40
เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิวจราจร
ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตรยาว
92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 92.00ตารางเมตร
-ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.40
เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิวจราจร
ผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตรยาว
175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 210.00ตารางเมตร

เพื่อให้มีระบบการระบาย -ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ ยาว 258.00 เมตร

งบประมาณ
2561
-

2562

2563

-

-

-

~ 65 ~

151,000

2564
-

2565
-

-

312,000

-

-

470,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

69

โครงการวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝา
ตะแกรงเหล็กทางเข้าหมู่ 3 –
หน้าบ้านนายจรูญ โกศล

เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อระบายน้า คสล. ขนาด
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.
ฝาตะแกรงเหล็ก จานวน 27
แห่ง

70

โครงการวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.
เชื่อมต่อถนนแจ้งสนิทหน้า
บ้านครูพัชราภรณ์ นิยมญาติ
หมู่ 3

71

โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจรจากบ้านนางสุบรรณ
ดวงตา-บ้านนายสมใจ เสน
สาย ทั้งสองฝั่ง หมู่ 4

งบประมาณ
2561
-

2562

2563

-

เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อระบายน้า คสล. 2 ทาง
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ ทางข้างละ 650 ม. กว้าง
0.60 ม.

-

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

-

-ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด
0.30เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ฝาตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจรผิวจราจรกว้าง 1.15
เมตรยาว 138.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 138.00
ตารางเมตร

~ 66 ~

356,000

2564
-

2565
-

-

300,000

-

-

-

206,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจรจากบ้านนายสนั่น
เกษมราช-บ้านนายบุญหอม
คาทา หมู่ 4
73 โครงการวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและขยาย
ผิวจราจร จากบ้านนายสมัย
ทองประสาร-ที่นายวิรัช
สมคะเน บ้านนายบุญหอมคา
ทา-นายลิขิต วรรณสุข บ้าน
กอก หมู่ที่ 4 (เทศ 62)
74 โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก และขยายผิว
จราจรค.ส.ล. จากบ้านนางหนู
ชัยสนิท-บ้านนางสาวนิตยา
วรรณสุข หมู่ที่ 4
72

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

เพื่อให้มีระบบการระบาย -ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลีย่
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ 0.80 เมตร ยาวรวม
226.00 เมตร หนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 180.80
ตร.ม.

-

เพื่อให้มีระบบการระบาย ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ 1.40-1.60 ม. ยาว 71 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
0.40 ม. บ่อพักฝาตะแกรง
เหล็ก 7 แห่ง

-

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ถ นน -ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.30
สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิวจราจร
ได้อย่างสะดวก

2563
246,000

2564
-

2565
-

311,000

-

-

-

-

-

115,000

-

ผิวจราจรกว้าง 1.10 เมตรยาว
148.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 162.80ตารางเมตร

~ 67 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ
มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
75

โครงการ

งบประมาณ
2561
-

2562

เพื่อให้มีระบบการระบาย ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ 1.00-1.60ม. ยาวรวม 158
ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล. 0.30 ม. บ่อพักฝา
ตะแกรงเหล็ก 14 แห่ง
เพื่อให้มีระบบการระบาย - ท่อระบายน้าคอนกรีต Ø 0.30
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ เมตร จานวน 155ท่อน บ่อพัก

โครงการวางท่อระบายน้า พร้อม
เพื่อให้มีระบบการระบาย
บ่อพัก และขยายผิวจราจรค.ส.ล.
น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
2 ฝั่งทาง
ช่วงที่ 1 จากบ้านนางพร นามแสงบ้านนางฉวี สมคะเน
หมู่ที่ 4
ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสาท บุญ
ถูก-บ้านนางไข ทองอุ่น หมู่ที่ 4

โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก และขยายผิว
จราจรค.ส.ล. จากบ้าน
นางสาวนิตยา วรรณสุข-บ้าน
นางพร นามแสง หมู่ที่ 4
2 ฝั่งทาง
77 โครงการวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. จากหน้า
บ้านนางพา พูพวง ผ่านหน้า
บ้านนายบุญน้อม สุขเกษม ถึง
สี่แยกวัดบ้านกอก หมู่ท4ี่
(จ่ายขาดเงินสะสม 61)
76

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)
ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง
1.40ม. ยาว 142 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้า คสล. 0.30
ม. บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก
14 แห่ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

2563
-

227,000

2565
-

-

-

-

242,000

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

204,000

-

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

คสล.ขนาด 0.70*0.70*0.90
เมตร จานวน 16 บ่อ ความยาว
163 เมตร ขนาดผิวจราจร คสล.ก
ว้างเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 163 เมตร
หน้า 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ทต.บ้านกอก)

~ 68 ~

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

78

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้าค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก
และขยายผิวจราจร จากบ้าน
นายทองจันทร์ ทองอุ่น- นาย
พรมมา สมคะเน
(จ่ายขาดเงินสะสม 62)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีระบบการระบาย -ช่วงที่1 ผิวจราจร 1.00 ม.
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ ยาว 86 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 86 ตร.ม.
ช่วงที่ 2ผิวจราจร 1.25 ม.
ยาว 61 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 76.25 ตร.ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø
0.30 เมตร จานวน 140
ท่อน บ่อพัก คสล.ฝาตะแกรง
เหล็ก จานวน 11 แห่ง รวม
ระยะทาง 147 ม. หรือรวม
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
162.25 ตร.ม.

งบประมาณ
2561

2562

-

200,000

~ 69 ~

2563
-

2564
-

2565
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
79

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการวางท่อระบายน้า
เพื่อให้มีระบบการระบาย
พร้อมบ่อพัก คสล.และขยาย น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
ผิวจราจร คสล.
ช่วงที่ 1 บ้านนางบุญจอน
เกษมสุข-นางบุญถิน วรรณสุข
ช่วงที่ 2 ต่อจากช่วงที่ 1 สาม
แยกบ้านนายพร คาทา –
ถนนแจ้งสนิท (ปั๊ม BK)
ช่วงที่ 3 สามแยกนายพร คา
ทา-ถนนแจ้งสนิท (ปั๊ม BK)
(เทศบัญญัติ 61)

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)
ช่วงที่ 1 ขนาดท่อระบายน้า ø
0.30 เมตร จานวน 79 ท่อน บ่อค
สล.ขนาด0.70x0.70x0.90 เมตร
จานวน 7 บ่อระยะความยาว
83.00 เมตร ขยายผิวจราจร คสล.
0.80-1.00 เมตร ยาวรามไม่น้อย
กว่า 83.00 เมตร หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดท่อระบายน้า ø
0.40 เมตร จานวน 120 ท่อน
บ่อคสล.ขนาด
0.80x0.80x1.000 เมตร
จานวน 15 บ่อระยะความยาว
129.00 เมตร ขยายผิวจราจร
คสล. 0.80-1.00 เมตร ยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 129.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดท่อระบายน้า ø
0.40 เมตร จานวน 109 ท่อน
บ่อคสล.ขนาด0.80x0.80x1.00
เมตร จานวน 13 บ่อ ระยะความ
ยาว117.00 เมตร ขยายผิวจราจร
คสล. 0.80-1.00 เมตร ยาวราม
ไม่น้อยกว่า 117.00 เมตร หนา
0.15 เมตร

งบประมาณ
2561

2562

546,000

-

~ 70 ~

2563
-

2564
-

2565
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

โครงการวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. สองฝั่งทาง
จากกาแพงรั้ว บ้าน รตท.
เกียรติก้อง อ่างคา ถึงหน้า
บ้านคุณยายสังเวียน ทองอุ่น
หมู่ที่4 และหมู5่ (บ้านกอก)
(จ่ายขาดเงินสะสม 61)
81 โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมขยายผิวจราจร จาก
บ้านพ่อสมัย สุขเกษม - บ้าน
นางสาวสุบรรณ บุญถูก บ้าน
กอก หมู่ที่ 5
(เทศบัญญัติ 62)
82 โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.
ฝาตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจรจากตลาด หมู่ท5ี่ –
ถ.แจ้งสนิท
(จ่ายขาดเงินสะสม 62)

80

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562
-

2563
-

2564
-

2565
-

เพือ่ ให้มีระบบการระบาย ขนาดท่อระบายน้า Ø 0.30 เมตร
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ จานวน 153 ท่อน บ่อพัก คสล.

236,000

เพื่อให้มีระบบการระบาย -ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลีย่
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ 1.35 เมตร ยาว 92.00
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
124.20 ตร.ม.

-

194,000

-

-

-

เพื่อให้มีระบบการระบาย -ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 1.90
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ เมตร ยาว 62.00 เมตร หนาเฉลี่ย

-

133,000

-

-

-

ขนาด 0.70*0.70*0.90 เมตร
จานวน 15 บ่อ ความยาว 161
เมตร ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง
เฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 161 เมตร หน้า
0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.
บ้านกอก)

0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 117.80 ตรงม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คลส.ขนาด Ø 0.40
เมตร จานวน 58 ท่อนพร้อมบ่อ
พัก คสล. 5 แห่ง

~ 71 ~

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

83

โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมขยายผิวจราจร คสล.
จาก ตลาดนัดบ้านกอก-บ้าน
นายถาวร สุขเกษม หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562

2563

-

ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00-1.20
ม. ยาวรวม 109 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล. ขนาด 0.40 ม.
ฝาตะแกรงเหล็กจานวน 10 แห่ง

-

เพื่อให้มีระบบการระบายน้า ขยายผิวจราจรกว้าง 1.80 ม. ยาว
รวม 168 ม. พร้อมวางท่อระบาย
ที่ดี และมีประสิทธิภาพ

-

เพื่อให้มีระบบการระบาย ขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อ
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ ระบายน้า คสล. (ตามแบบแปลน

300,000

2564
-

2565
-

-

-

188,000

-

-

-

338,000

-

ทต.บ้านกอก)

84

โครงการวางท่อระบายน้า
เพื่อให้มีระบบการระบาย
พร้อมบ่อพัก คสล. และขยาย น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
ผิวจราจรจากบ้านนายทอง
บุตรน้าเพชร-บ้านนายสายันต์
บุญบรรจง หมู่5

85

โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก คสล. และขยาย
ผิวจราจรจากตลาดนัดบ้าน
กอก-อาคารเทศบาลตาบล
บ้านกอก หลังเก่า

น้า คสล. ขนาด 0.40 ม. ฝา
ตะแกรงเหล็กจานวน 16 แห่ง

~ 72 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง
มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

2561

2562

2563

2564

2565

86 โค ร งก าร วางท่ อ ร ะ บ าย น้ า เพื่อให้มีระบบการระบายน้า ขนาดท่อระบายน้า Ø 0.30 เมตร

325,000

-

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

เพื่อให้มีระบบการระบายน้า
87 โครงการวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยาย ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
ผิวจราจร ค.ส.ล. จากบ้าน
จากบ้านนางหนูแดง ทองบ่อ
ถึงสามแยกสานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านกอกหลังเดิม
หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม61)

310,000

-

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

-

81,000

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี ไม่
เกิดน้าท่วมขัง

กองช่าง

พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิว ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
จราจร จากบ้ า นนายอ านวย
สมคะเน-บ้านนายวิเศษ บุ้งทอง
หมู่ที่ 5
(เทศบัญญัติ 61)

88 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า

เพื่อให้มีระบบการระบายน้าที่
ค.ส.ล.ขนาด Ø0.40 เมตร และบ่อ ดี และมีประสิทธิภาพ
พัก ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ซอยบ้านนายวิเชียร วรรณสุข,
บ้านนายสุรชาติ บุญโกศลบ้านกอก
หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด 62)

จานวน 220 ท่อน บ่อพัก คสล.
ขนาด 0.70*0.70*0.90 เมตร
จานวน 25 บ่อ ความยาว 233
เมตร ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง
เฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 233 เมตร หน้า
0.15 เมตร (ตามแปลน ทต.บ้านกอก)
ขนาดท่อระบายน้า Ø 0.40 เมตร
จานวน 155 ท่อน บ่อพัก คสล.
ขนาด 0.80*0.80*1.00 เมตร
จานวน 16 บ่อ ความยาว 165
เมตร ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง
เฉลี่ย 1.40-1.80 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 165 เมตร หน้า
0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.
บ้านกอก)
-ผิวจราจร กว้าง 1.75 เมตร ยาว
48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 84
ตร.ม.วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด
Ø 0.30 เมตร จานวน 46 ท่อน
พร้อมบ่อพักคสล.ฝาตะแกรง 4แห่ง

~ 73 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

89 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก
คสล.และขยายผิวจราจร จาก
บ้านนายรอด สมคะเน - นาย
สุริยงค์ ทองอุ่น บ้านกอก
หมู่ที่ 6
(เทศบัญญัติ 62)
90 โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก คสล.และขยาย
ผิวจราจร คสล. จากบ้านนาย
ทวี ปลุกใจ-วัดนาเหล่าบ้าน
นายวีระศักดิ์ วงแหวน-บ้านนา
ซาว บ้านนายนิยม-บ้านนา
ซาว หมู่ที่ 6 (เทศบัญญัติ
61)
91 โครงการขุดร่องระบายน้า
พร้อมขยายผิวจราจรจาก
บ้านพ่อถาวร สุขเกษม-ข้าง
โรงสี หมู่ ๕

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

2561

2562

2563

2564

2565

เพื่อให้มีระบบการระบาย -ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 1.40
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ เมตร ยาว 186.00 เมตร หนา

-

295,000

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี ไม่
เกิดน้าท่วมขัง

กองช่าง

เพือ่ ให้มีระบบการระบาย ขนาดท่อระบายน้า Ø 0.30 เมตร
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ จานวน 174 ท่อน บ่อพัก คสล.

237,000

-

-

-

-

สอดคล้องตาม
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี ไม่
เกิดน้าท่วมขัง

กองช่าง

-

-

425,000

-

-

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 260.40 ตร.ม.

ขนาด 0.70*0.70*0.90 เมตร
จานวน 17 บ่อ ความยาว 180
เมตร ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง
เฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 147 เมตร หน้า
0.15 เมตร หลังบ้านนายสมนึก

โกศล -หนองเขมร หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีระบบการระบาย ร่องระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.40
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝา
น้าที่ดี และมี
ตะแกรงเหล็กและขยายผิวจราจร
ประสิทธิภาพ
ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตรยาว
253.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 303.60ตารางเมตร

~ 74 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

92 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิว
จราจรจากบ้านนางตุ๊ พลพวก
-บ้านนายประดิษฐ์ โกศล
หมู่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย
คสล. พร้อมขยายผิวจราจร
น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
จากหลังบ้านนายสมนึก
โกศล -หนองเขมร หมู่ที่ 2

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.40
เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝา
ตะแกรงเหล็กและขยายผิวจราจร
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย1.10- 1.40
เมตรยาว 89.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 124.60 ตารางเมตร

รางระบายน้าพร้อมขยายผิว
จราจรหลังบ้านนายสมนึก
โกศล -หนองเขมร หมู่ที่ 2
หลังบ้านนายสมนึก โกศล หนองเขมร หมู่ที่ 2

94 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย 1 แห่ง ในเขตเทศบาล
จากบ้านนายประสิทธิ์ วงศ์คา น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
ผุย – ร้านแต้มทอง หมู่ที่ 3

งบประมาณ
2561
-

2562
-

-

-
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2563
163,000

2564
-

2565
-

-

200,000

-

-

-

100,000

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

เพื่อให้มีระบบการระบาย 1 แห่ง ในเขตเทศบาล
น้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ

-

97 โครงการขุดลอกรางระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย 1 แห่ง ในเขตเทศบาล
หน้าบ้านนายบัญญัติ นาม
น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
แสง– บ้านนายยุทธนา พล
พวก หมู่ 3
98 โครงการขุดลอกรางระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย 1 แห่ง ในเขตเทศบาล
สาธารณะจากหนองหัวลิงน้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
บ้านนายวิชัย อินทรีย์ หมู่ 2

95 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย 1 แห่ง ในเขตเทศบาล
จากบ้านพ่อเส็ง-หมู่ที่ 3
น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ

96 โครงการขุดลอกรางระบาย

น้าหน้าบ้านนายลาดวน โกศล–
บ้านนางทอง พลพวก หมู่3

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้า
ท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

100,000

2564
-

2565
-

-

100,000

-

-

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

-

-

-

-

100,000

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้า
ท่วมขัง

กองช่าง
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2563

ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562

2563
-

2564
-

2565
-

246,000

99 โครงการก่อสร้างคลองระบาย เพื่อให้มีระบบการ

คลองระบายน้า คสล.หนองแต้ หนองเขมร ๑ แห่ง

100

โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้าจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านกอกสานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
กอก (เดิม)

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี และมี
ประสิทธิภาพ

คลอง 1 แห่ง ในเขตเทศบาล

-

-

-

100,000

-

101

โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้า จากถนนแจ้งสนิท – บ้าน
นางบุญเลิศ บุญถูก
ม.5

เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี และมี
ประสิทธิภาพ

คลอง 1 แห่ง ในเขตเทศบาล

-

200,000

-

-

-

น้า คสล. จากทางเข้าวัดบ้าน ระบายน้าทีด่ ี และมี
นาแก้ ว -บ้ า นนางหนู ค า นิ ล ประสิทธิภาพ
เนตร บ้านนาแก้วหมู่ 2
(เทศบัญญัติ 62)

~ 77 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
และมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
และมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
และมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

101

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย คลอง 1 แห่ง ในเขตเทศบาล
คสล. จากถนนแจ้งสนิทบ้าน น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
สท.อุดม พูพวง-สวนนาง
วิเชียร นงนุช หมู่ 5

-

-

500,000

-

-

102

โครงการก่อสร้างคลองระบาย เพื่อให้มีระบบการระบาย คลอง 1 แห่ง ในเขตเทศบาล
น้า คสล. จากศูนย์พัฒนาเด็ก น้าทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
เล็กบ้านกอก -สี่แยกตลาดนัด
ม.5

-

500,000

-

-

-

103

โครงการจัดทาป้ายบอก
สถานที่สาคัญภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านกอก

-

-

20,000

20,000

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านกอก
และประชาชนทั่วไป

ติดตั้งป้ายบอกสถานที่สาคัญ
ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บ้านกอก

~ 78 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
และมี
ประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
20,000 สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
และมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

การเดินทาง
เชื่อมโยงถึงกัน
และเดินทาง
ด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

104

โครงการขยายเขตไฟฟ้าข้าง
วัดป่าพร้อมติดตั้งโคมไฟแสง
สว่าง หมู่ 1

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
แสงสว่างกับประชาชนผู้
สัญจรไปมา

105

โครงการขยายหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาดใหญ่จากบ้าน
น.ส.บัวสร ทองบ่อ พร้อม
วางเสาไฟฟ้าจากถนนดาถึง
ลาห้วยเรือ ทิศตะวันออกจาก
ถนนดา-เรียบโนนทะนิล
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากบ้านนายวิฑูรย์ คาทา หมู่
1-ห้วยเรือ

106

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

-

-

70,000

-

-

ประชาชนจะได้มีไฟฟ้าใช้ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด
เพื่อการเกษตรและที่อยู่ 50 KVA จานวน 1 เครือ่ ง
อาศัย
พร้อมเสาไฟฟ้า จานวน 15
ต้น โคมไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 15 ชุด

-

-

394,000

-

-

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บ้านนายวิฑูรย์ คาทา
การเกษตรและที่อยู่อาศัย หมู่ 1-ห้วยเรือ
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

-

เสาไฟฟ้า จานวน 4 ต้น
พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 4 ชุด

~ 79 ~

100,000 100,000 100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนร้อย
ละ 60 ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนร้อย
ละ 60 ของ
ประชาชน
ในพื้นที่

มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเมื่อ
ประชาชน
สัญจรไปมา
ป ระชาชน
มีไฟฟ้ าใช้ เพื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
-

2564
-

2565
100,000

107

ขยายเขตไฟฟ้าจากศาลาโนน เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ศาลาโนนหนองแฝก-ร้านอู๋รี
หนองแฝก-ร้านอู๋รีไซเคิล (ข้าง การเกษตรและที่อยู่อาศัย ไซเคิล (ข้างวัดป่าเรไร)-หนอง
วัดป่าเรไร)-หนองม่วง
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ม่วง หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1

108

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
หนองเขมร-ห้วยพาก
จากหนองเขมร-ห้วยพาก
การเกษตรและที่อยู่อาศัย ประมาณ 800 เมตร
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

-

100,000

-

-

-

109

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาย
ประเสริฐ สายชมภู
หมู่ที่ 2

-

-

100,000

-

-

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่
อยู่อาศัยให้ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง

บ้านนายประเสริฐ สายชมภู
หมู่ที่ 2 (หลอดไฟ)

~ 80 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง
ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชนร้อย
ละ 60 ของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

110

ขยายเขตไฟฟ้าจากสี่แยกฐาน
จุดบั้งไฟ-นานายมารมย์
กาหลง

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่
อยู่อาศัยให้ประชาชนได้
อย่างทัว่ ถึง

111

112

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บ้านนาแก้ว หมู่ 2
(3 เฟส) บ้านนาแก้ว หมู่ 2
การเกษตรและที่อยู่อาศัย
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

-

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บ้านนายมนพิน โกศล หมู่ 3
การเกษตรจากบ้านนายมนพิน การเกษตรและที่อยู่อาศัย -ถนนแจ้งสนิท
โกศล หมู่ 3 -ถนนแจ้งสนิท
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

-

สี่แยกฐานจุดบั้งไฟ-นานายมา
รมย์ กาหลง

~ 81 ~

2563
100,000

2564
-

2565
-

-

-

500,000

-

-

100,000

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง
ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้ า ใช้ เ พื่ อ ที่
อยู่ อ าศั ย อย่ า ง
ทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562

2563

2564

-

500,000

-

113

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บ้านนาแก้ว หมู่ 3
(3 เฟส) บ้านนาแก้ว หมู่ 3
การเกษตรและที่อยู่อาศัย
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

114

ขยายเขตไฟฟ้าจากถนนแจ้ง
สนิท-บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3
(อรุณศิลป์)

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่
อยู่อาศัยให้ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง

ถนนแจ้งสนิท-บ้านนาแก้ว หมู่
ที่ 3 (อรุณศิลป์)

-

-

-

100,000

115

ขยายเขตไฟฟ้าจากฐานจุดบั้ง
ไฟ-หมู่ที่ 3

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่
อยู่อาศัยให้ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง

ฐานจุดบัง้ ไฟ-หมู่ที่ 3

-

-

-

-

~ 82 ~

2565
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
100,000 สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562

2563

2564

-

-

100,000

2565
-

116

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
หมู่ 4 – ห้วยน้าก่า

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บ้านกอก หมู่ 4 – ห้วยน้าก่า
การเกษตรและที่อยู่อาศัย
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

117

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านนางไข บุญโกศล หมู่ 4หนองแวง

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บ้านนางไข บุญโกศล หมู่ 4การเกษตรและที่อยู่อาศัย หนองแวง
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

-

100,000

-

-

-

118

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
ถนนแจ้งสนิท-หนองเทา
(สวนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5)

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ถนนแจ้งสนิท-หนองเทา
การเกษตรและที่อยู่อาศัย (สวนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5)
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

-

-

100,000

-

-

~ 83 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟ ฟ้ า ใช้ เพื่ อ
การเกษตรและ
ที่อยู่อาศัยอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟ ฟ้ า ใช้ เพื่ อ
การเกษตรและ
ที่อยู่อาศัยอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

119

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
ชุมชนบ้านกอก หมู่ 4 – ห้วย
น้าก่า หมู่ 4

120

121

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

600,000 สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
200,000
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟ ฟ้ า ใช้ เพื่ อ
การเกษตรและ
ที่อยู่อาศัยอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2561
-

2562

2563

2564

-

600,000

-

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ 6 –นาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
จาก หมู่ 6 –นาผู้ใหญ่บ้าน
การเกษตรและที่อยู่อาศัย
หมู่ 5
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

-

-

-

-

ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณรอบ
หนองสระพัง หมู่ที่ 5

-

-

-

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ชุมชนบ้านกอก หมู่ 4 – ห้วย
การเกษตรและที่อยู่อาศัย น้าก่า หมู่ 4
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้บริเวณรอบหนอง
สระพังมีแสงสว่างในการ
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชาชนตาบลบ้านกอก

หนองสระพัง หมู่ที่ 5

~ 84 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562

2563

-

100,000

2564
-

122

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
อาจารย์ถาวร คาจุมพล-ถึง
สามแยกเชื่อมวัดป่านาเหล่า
หมู่ 6

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บ้านอาจารย์ถาวร คาจุมพลการเกษตรและที่อยู่อาศัย ถึงสามแยกเชื่อมวัดป่านาเหล่า
ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง หมู่ 6

123

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจาก
สวนนายบัวเรียน สมคะเนย์บ้านนาซาว หมู่ 6

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่
อยู่อาศัยให้ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง

สวนนายบัวเรียน สมคะเนย์บ้านนาซาว หมู่ 6

-

-

-

-

124

โครงการติดตั้งไฟฟ้าจากบ้าน
นายทองนาค พลพวก-บ้าน
นายวิรัตน์ จิบทอง หมู่ 1

เพื่อมีไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณบ้านนายทองนาค
พลพวก-บ้านนายวิรัตน์
จิบทอง

บ้านนายทองนาค พลพวกบ้านนายวิรัตน์ จิบทอง หมู่ 1
นายวิรัตน์ จิบทอง หมู่ 1

-

-

100,000

-

~ 85 ~

2565
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
100,000 สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ป ระชาชน
มีไฟฟ้ าใช้ เพื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ป ระชาชน
มีไฟฟ้ าใช้ เพื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

125

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะจากปัม๊ น้ามันประชา
รัฐ-บ้านนางสาวสุจิตรา
กาหลง หมู่ 2

126

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
เพื่อมีไฟฟ้าส่องสว่างใน
สาธารณะจากร้าน มณีสิน – พื้นที่จากร้าน มณีสิน –
วัดบ้านนาแก้ว
วัดบ้านนาแก้ว

127

โครงการติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะพร้อมเสาบริเวณ
ที่ปู่ตา

เพื่อมีไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณปัม๊ น้ามันประชา
รัฐ-บ้านนางสาวสุจิตรา
กาหลง

เพื่อให้บริเวณที่ปู่ตา มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

ร้านมณีสิน – วัดบ้านนาแก้ว

-

ไฟฟ้าบริเวณที่ปู่ตา จานวน 2
หลอด พร้อมเสาไฟฟ้า

-

ปั๊มน้ามันประชารัฐ-บ้าน
นางสาวสุจติ รา กาหลง หมู่ 2

~ 86 ~

2563
100,000

2564
-

2565
-

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชน มี
ไฟฟ้ าใช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
และที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึง
ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
และ ที่อยู่
อาศัยอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ใช้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

128

โครงการติดตั้งโคมไฟจากบ้าน เพื่อให้บริเวณที่ปู่ตา มี
พ่อประเวศ สายชมภู-บ้านพ่อ ไฟฟ้าแสงสว่าง
เสรี กาหลง หมู่ 2

ไฟฟ้าบริเวณที่ปู่ตา จานวน 2
หลอด พร้อมเสาไฟฟ้า

-

-

-

100,000

-

129

โครงการติดตั้งไฟฟ้าทางเข้า
หมู่ 3 -ร้านน้องน้าทวีทรัพย์

ไฟฟ้าบริเวณที่ปู่ตา จานวน 2
หลอด พร้อมเสาไฟฟ้า

-

-

-

100,000

-

เพื่อให้บริเวณที่ปู่ตา
มีไฟฟ้าแสงสว่าง

~ 87 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ใช้

กองช่าง

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ใช้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดซื้อสถานที่ทิ้ง
สิ่งปฏิกูล

เพื่อจัดให้มีสถานที่ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
อนามัย

พื้นที่ตาบลบ้านกอก

2

โครงการก่อสร้างบ่อพัก
บาบัดปฏิกลู

เพื่อการบาบัดปฏิกูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาบล
บ้านกอก

เพื่อการบริหารจัดการ
ขยะที่มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน

เทศบาลตาบล
บ้านกอก มีสถานที่
บริการจัดการขยะ
ที่ได้มาตรฐาน

3

โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะที่ได้มาตรฐาน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
800,000

2564
800,000

-

410,000

1,000,000

1,000,000

2565

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ข้องประชาชน
ร้อยละ 60 %

การบริหาร
จัดการสถานที่
ทิ้งสิ่งปฏิกูล
ถูกสุขลักษณะ
อนามัย
สิ่งปฏิกูลที่

1,000,000 สอดคล้องกับ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

ความต้อง การ นามากาจัด
ข้องประชาชน ในแต่ละวัน
ร้อยละ 60 % ได้รับบาบัด

อย่างถูก
สุขลักษณะ
-

-

~ 88 ~

800,000

800,000

800,000 โครงการ
ก่อสร้าง
เตาเผาขยะที่
ได้มาตรฐาน

เพื่อการ
บริหารจัดการ
ขยะที่มี
ประสิทธิภาพ
และได้
มาตรฐาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

จัดซื้อภาชนะหรือถัง
รองรับขยะ

เพื่อให้ประชาชนมี
ภาชนะรองรับขยะจาก
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ

5

โครงการขุดบ่อฝังกลบ
ขยะ

เพื่อจัดให้มีบ่อฝังกลบ
ขยะที่เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อถังขยะ
จานวน 100 ใบ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561

2562

2563

-

100,000

100,000

100,000 100,000

200,000

200,000

200,000

บ่ อ ฝั ง กลบขยะขนาด 200,000
กว้ า ง 10.00 ม. ยาว
20.00 ม. ลึ ก เฉลี่ ย
3.00 ม.จานวน 2 บ่อ

~ 89 ~

2564

2565

ตัวชี้วดั
(KPI)

ปริมาณขยะ
ตกค้างใน
ชุมชนลดลง
ร้อยละ 50

200,000 ปริมาณขยะที่
ยังไม่ได้ฝัง
กลบตกค้าง
ลดลงร้อยละ
50

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ประชาชน มี
ภาชนะรองรับ
ขยะจาก
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด การขยะมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเกษตร
ที่
1

โครงการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ตาบลบ้านกอก

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตาบล
บ้านกอก ให้น่าอยู่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พื้นที่ตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
-

2562
-

~ 90 ~

2563
100,000

2564
100,000

2565
100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ตาบลบ้านกอก
มีภูมิทัศน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมร้อย
ละ ๘๐ น่าอยู่

ตาบลบ้านกอก
มีภูมิทัศน์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่
สวยงาม
น่าอยู่

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย “เมืองสะอาด คน
ในชาติมีสุข”ตามหลัก 3Rs
เทศบาลตาบลบ้านกอก
อาเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี

เพื่อปลูกจิตสานึกของ
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย นากลับมาใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
หน่วยงานราชการ
ชุมชนในพื้นที่ตาบลบ้าน
กอก

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
-

2562
20,000

~ 91 ~

2563
50,000

2564
50,000

2565
50,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละ 50ของ
พื้นที่ตาบลบ้าน
กอก สามารถ
คัดแยกขยะ
และนากลับมา
ใช้

ประชาชนและ
หน่วยงานใน
พื้นที่สามารถ
คัดแยกขยะ
และนากลับมา
ใช้ได้

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
20,000

2562
20,000

2563
20,000

2564
20,000

2565
20,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 70

ประชาชน
ได้รับความรู้
และพัฒนา
ทักษะในการ
ประกอบ
อาชีพ
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพ

สานักปลัด

กลุ่มอาชีพ
ได้รับส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน มี
รายได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

1

โครงการฝึ ก อบรมอาชี พ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ ประชาชนในตาบล
ราษฎร
ทั ก ษะในการประกอบ บ้านกอก
อาชีพให้แก่ประชาชน

2

อุดหนุนกลุ่มอาชีพบ้าน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กลุ่มอาชีพบ้านนาแก้ว
นาแก้ว หมู่ที่ 2 (ขนมไทย การดาเนินงานของกลุ่ม
หมู่ที่ 2
กะหรี่ปั๊บ)
อ า ชี พ บ้ า น น า แ ก้ ว (ขนมไทยกะหรี่ปั๊บ)
หมู่ที่ 2

-

-

20,000

20,000

20,000

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40

3

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ทอผ้า (สินค้า OTOP)
หมู่ 5

-

-

20,000

20,000

20,000

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานของกลุ่ม
อาชีพทอผ้า

กลุ่มอาชีพทอผ้า
(สินค้า OTOP) หมู่ 5

~ 92 ~

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วดั
(KPI)

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

อุดหนุนศูนย์ศิลปาชีพบ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ยางน้อย จังหวัด
การดาเนินงานศูนย์
อุบลราชธานี
ศิลปาชีพบ้านยางน้อย
จังหวัดอุบลราชธานี
อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

1 ครั้ง/ปี

-

-

20,000

20,000

20,000

~ 93 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านยางน้อย
จังหวัด
อุบลราชธานี
สามารถ
ดาเนินการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 60

ศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านยางน้อย
จังหวัด
อุบลราชธานี
สามารถ
ดาเนินการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
30,000

2564
30,000

2565
30,000

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
พันธุ์พืชเพื่อการเกษตร
ตาบลบ้านกอก มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีพันธุ์พืช
เพื่อใช้ในการเกษตร
เพิ่มขึ้นและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

2

โครงการอบรมให้ความรู้
ทางการเกษตร

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านกอก

-

-

10,000

10,000

10,000

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50

ประชาชน
ได้รับความรู้
ทางการ
เกษตรและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

3

สนับสนุนโครงการปลูกต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
มะนาวในท่อซีเมนต์
ความรู้เรื่องการปลูก
มะนาว

นักเรียนโรงเรียน
บ้านกอกและ
โรงเรียนบ้านนาแก้ว
ประชาสรรค์

-

-

20,000

20,000

20,000

จานวนตัน
มะนาว

นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง
การปลูก
มะนาว

กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ ทาง
การเกษตรและ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น

~ 94 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ก่อสร้างฝายน้าล้นล้าห้วย
เรือ-สุดเขตบ้านไทย

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
น้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ได้อย่างพอเพียง

2

โครงการปรับปรุงฝายล้า เพื่อให้สามารถกักเก็บ
ห้วยพาก หมู่ที่ 3 (บ้านนา น้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
แก้ว)
ได้อย่างพอเพียง
(จ่ายขาดเงินสะสม 61)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร ล้าห้วย
เรือ-สุดเขต
บ้านไทย 1 แห่ง
ผนังกันดิน คสล.สูง
1.20 ม. ยาว 4.50
ม. หนา 0.20 ม.
ความยาวรวม 9.00
ม.เทพืน คสล. 7.37
ลบ.ม. และดินถม
249.20 ลบ.ม.

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
500,000

2564
500,000

77,000

-

-

-

~ 95 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
500,000 ประชาชนมีน้า
ใช้ประโยชน์
เพื่อการ
เกษตรเพิ่มขึน
ร้อยละ 60
-

ประชาชนมีน้า
ใช้ประโยชน์
เพื่อการ
เกษตรเพิ่มขึน
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เกษตรกรมีน้า
ไ ว้ ใ ช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
อย่างเพียงพอ
เกษตรกรมีน้า
ไ ว้ ใ ช้ เ พื่ อ
ก า ร เก ษ ต ร
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
100,000

2564
-

2565
-

1

ขยายเขตประปาจากบ้าน
นาแก้วหมู่ที่ 1-บ้านไทย

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ประปาภายในพืนที่
บ้านนาแก้ว
หมู่ที่ 1-บ้านไทย

2

โครงการขยายเขตประปา
จากสวนนายจักรกฤษณ์
มุกขุนทด หมู่ 1-ห้วยเรือ

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

สวนนายจักรกฤษณ์
มุกขุนทด-ห้วยเรือ

-

-

-

50,000

-

3

โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
เพือ่ การอุปโภค บริโภค
จากบ้านนายสุวิช นาม
แสง-บ้านนายเสรี พลพวก อย่างทั่วถึง

บ้านนายสุวิช นาม
แสง-บ้านนายเสรี พล
พวก

-

-

-

50,000

-

4

โครงการขยายเขตประปา
เพื่อการเกษตรจากห้วยน้า
ก่้า-บ้านนายแป๊ะ ประภา
ใส หมู่ 4

ห้วยน้าก่้า-บ้านนาย
แป๊ะ ประภาใส

-

-

50,000

-

-

เพื่อให้การบริการ
น้าประปาแก่ประชาชน
ในการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

~ 96 ~

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ประชาชนใช้
น้าประปาเพื่อ
อุปโภคและ
บริโภคเพิ่มขึน
ร้อยละ 60

ประชาชนมี น้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ประชาชนใช้
น้าประปาเพื่อ
อุปโภคและ
บริโภคเพิ่มขึน
ร้อยละ 60
ประชาชนใช้
น้าประปาเพื่อ
อุปโภคและ
บริโภคเพิ่มขึน
ร้อยละ 60

ประชาชนมี น้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ส้านักปลัด

ประชาชนมี น้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ส้านักปลัด

ประชาชนได้รับ
การบริการ
น้าประปาในการ
อุปโภค บริโภค
ทีมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง

การบริการ
น้าประปาแก่
ประชาชนในการ
อุปโภค บริโภค
มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

5

โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้การบริการ
จากสวนนายบั วเรียน สม น้าประปาแก่ประชาชน
คะเนย์ หมู่ 6-บ้านนาซาว ในการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

สวนนายบัวเรียน สม
คะเนย์-บ้าน นาซาว

-

-

50,000

-

-

ประชาชนใช้
น้าประปาเพื่อ
อุปโภคและ
บริโภคเพิ่มขึน
ร้อยละ 60

ประชาชนมีน้า
ส ะ อ า ด เพื่ อ
ก า ร อุ ป โภ ค
บริ โ ภคอย่ า ง
ทั่วถึง

ส้านักปลัด

6

ปรับปรุงท่อประปา
(ขนาดใหญ่) จากบ้าน
นายวินัย-บ้านพ่อวิลัย
หมู่ที่ 1

เพื่อให้การบริการ
น้าประปาแก่ประชาชนใน
การอุปโภค บริโภค มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

ท่อประปา (ขนาดใหญ่)
จากบ้าน นายวินัย-บ้าน
พ่อวิลัย หมู่ที่ 1

-

100,000

-

-

-

ปรับปรุงท่อประปา
(ขนาดใหญ่) จากบ้าน
นายเขียน-โนนนาคูณ
หมู่ที่ 3

เพื่อให้การบริการ
น้าประปาแก่ประชาชน
ในการอุปโภค บริโภค มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

ท่อประปา
(ขนาดใหญ่) จากบ้าน
นายเขียน-โนนนาคูณ
หมู่ที่ 3

-

100,000

-

-

-

การบริการ
น้าประปาแก่
ประชาชนใน
การอุปโภค
บริโภค มี
ประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
ประชาชนมี น้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ส้านักปลัด

7

ประชาชนได้รับ
การบริการ
น้าประปาใน
การอุปโภค
บริโภค ทีมี
ประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
ประชาชนใช้
น้าประปาเพื่อ
อุปโภคและ
บริโภคเพิ่มขึน
ร้อยละ 60

~ 97 ~

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการขยายเขตประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

9

ปรับปรุงระบบกิจการ
ประปาให้ได้มาตรฐาน

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

10

โครงการก่ อ สร้ า งระบบ เพื่อให้การบริการ
น้าประปาแก่ประชาชนใน
ประปาขนาดใหญ่
การอุปโภค บริโภค มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประปาภายในพืนที่
ต้าบลบ้านกอก

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

300,000

2565

ตัวชี้วดั
(KPI)

300,000 ประชาชนใช้

น้าประปาเพื่อ
อุปโภคและ
บริโภคเพิ่มขึน
ร้อยละ 60

พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 คุณภาพ
จั ด การ ระบบกิ จ การ
น้าประปา
ประปา
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
กรมอนามัยไทย
ร้อยละ 60 %

ระบบประปา
ขนาดใหญ่

-

-

~ 98 ~

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ประชาชนได้รับ
การบริการ
น้าประปาใน
การอุปโภค
บริโภค ทีมี
ประสิทธิภาพ
และทั่วถึง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมี น้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

ส้านักปลัด

เพิ่ ม คุ ณ ภ า พ
การให้ บริ ก าร
น้ า ป ร ะ ป า
เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด

การบริการ
น้าประปาแก่
ประชาชนใน
การอุปโภค
บริโภค มี
ประสิทธิภาพ
และทั่วถึง

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการ กิจกรรม 5 ส. (Big เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
Cleaning Day)
ในการพัฒนาคุณภาพการ
ทางานให้แก่พนักงานทุก
ระดับและให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะฯ

พนักงานทุกคนได้ทา
กิจกรรม 5 ส (สะสาง
สะอาด สะดวก
สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

2

จัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ ทราบ ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารให้ทุก
และทันต่อเหตุการณ์
หมู่บ้าน

หนังสือพิมพ์ จานวน
2,600 ฉบับ

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
5,000

2564
5,000

2565
5,000

-

-

26,000

26,000

26,000

~ 99 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

- พนักงาน
เทศบาลตาบล
บ้านกอก
ร่วมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
5 ส อย่าง
ต่อเนื่อง

-สถานที่ทางาน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่า
ทางาน
-พนักงานทุก
คนมีความ
สามัคคีในหมู่
คณะฯ

ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
และทันต่อ
เหตุการณ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40%

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อปพร.ตาบลบ้านกอก

2561
-

2562
-

2563
12,000

2564
12,000

2565
12,000

งบประมาณ

1

โครงการวัน อปพร.

เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

2

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

อปพร.ตาบลบ้านกอก

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

3

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมในช่วงเทศกาล

2 ครั้ง/ปี

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

~ 100 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท
ลดลงร้อยละ
20

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
สามารถให้
ความ
ช่วยเหลือใน
ระดับชุมชนได้
อปพร.ที่เข้า ชุมชนมีความ
รับการอบรม เข้มแข็ง
มีความรู้
สามารถให้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ความ
50
ช่วยเหลือใน
ระดับชุมชนได้
อุบัติเหตุลดลง เกิดความ
ร้อยละ 20
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ในช่วงเทศกาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 ครั้ง/ปี

2561
-

2562
-

2563
20,000

2564
20,000

งบประมาณ

4

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อปพร.ใหม่

เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

5

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉิน เช่น วาตภัย
อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ

ตาบลบ้านกอก

-

-

600,000

600,000

6

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร.

เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

1 ครั้ง/ปี

-

-

50,000

50,000

~ 101 ~

2565
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อปพร.มี
ชุมชนมีความ
ความรู้เพิ่มขึ้น เข้มแข็ง
ร้อยละ 60% สามารถให้
ความ
ช่วยเหลือใน
ระดับชุมชนได้
600,000 ลดขั้นตอน
ประชาชนผู้
การช่วยเหลือ ได้รับภัยพิบัติ
ประชาชน
ได้รับการเยี่ยว
ผู้ประสบภัย ยา
พิบัติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40%
50,000 อปพร.มี
ชุมชนมีความ
ความรู้เพิ่มขึ้น เข้มแข็ง
ร้อยละ 60% สามารถให้
ความ
ช่วยเหลือใน
ระดับชุมชนได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ที่ ดี
วันเด็กแห่งชาติ
ให้แก่เด็กและเยาวชน

2

โค รงการอบ รมพั ฒ น า เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ที่ ดี
ศั ก ยภาพศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง
เล็ก
ใน ศพด.

3

โครงการสร้างจิตสานึก
รักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้
เด็กในเรื่องการคัดแยก
ขยะที่ถูกต้อง

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 ครั้ง/ปี

2561
70,000

2562
70,000

2563
70,000

2564
70,000

2565
70,000

1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เด็กและประชาชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

งบประมาณ

~ 102 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ผู้ปกครองมี
เ ด็ ก แ ล ะ กองการศึกษา
ทัศนคติที่ดีต่อ เ ย า ว ช น มี
การดาเนิน
จิตสานึกที่ดีใน
ชีวิต 50 %
ก า ร ด า เนิ น
ชีวิต
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้ปกครองมี
ความรู้
เกี่ยวกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40%
เด็กและ
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
100 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กและ
กองการศึกษา
ผู้ปกครองมีจติ
สานึกต่อการ
จัดการศึกษา
ใน ศพด.
เด็กและ
กองการศึกษา
ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
จัดการขยะ
และปลูก
จิตสานึกรักษา
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหาร
กลางวัน)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ด้านโภชนาการให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู่

5

โครงการสนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือ
เรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)
๒) เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาบลบ้าน
กอก จานวน 2 แห่ง
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาบลบ้าน
กอก จานวน 2 แห่ง

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
500,000

2562
500,000

2563
600,000

2564
650,000

-

80,000

80,000

85,000

~ 103 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
650,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ
อย่างพอเพียง
85,000 เด็กร้อยละ
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนได้รับ
อาหาร
กลางวันและ
ได้รับ
สารอาหาร
ครบ 5 หมู่
เด็กมีหนังสือ
เรียนอุปกรณ์
การเรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน และ
ได้ทากิจกรรม
ที่ส่งเสริม
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
4 แห่ง

2561
638,400

2562
640,000

2563
650,000

2564
660,000

2565
670,000 เด็กมีสุขภาพ
อนามัยเป็นไป
ตามมาตรฐาน
อนามัยร้อยละ
60%
1๗0,000 คะแนนเฉลีย่
ของเด็ก
นักเรียนด้าน
IQ และ EQ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
30%
100,000 ผู้ปกครองมี

งบประมาณ

6

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อสนับสนุนด้าน
โภชนาการให้แก่
นักเรียนและเด็กเล็ก

7

วัสดุการศึกษา

เพื่อจัดหาสื่อ-วัสดุการ
เรียนของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2 แห่ง

160,000

1๖0,000

1๗0,000

1๗0,000

8

ปรับ ปรุงและต่ อ เติ ม ศูน ย์ เพื่อให้การดาเนินงาน
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก้ว ของศูนย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 แห่ง

100,000

200,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

นักเรียนและ
เด็กเล็กได้รับ
การ
โภชนาการที่ดี
และเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อวัสดุการเรียน
อย่างเพียงพอ

กองการศึกษา

ศูนย์เด็กเล็ก
ความพึงพอใจ สามารถ
ในการปรับปรุง ดาเนินการได้
และต่อเดิมศูนย์ อย่างมี
พัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

บ้านนาแก้ว
ร้อยละ50%

~ 104 ~

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้การดาเนินงาน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น ของศูนย์เป็นไปอย่างมี
กอก บ้านนาแก้ว
ประสิทธิภาพ

10 ปรับปรุงต่ อเติ มศูนย์พั ฒนา เพื่อให้การดาเนินงานของ
เด็กเล็กบ้านกอก

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
2 แห่ง

2561
200,000

2562
200,000

2563
200,000

2564
200,000

2565
200,000 ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
ในการ
ปรับปรุงและ
ต่อเดิมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ร้อยละ50%

1 แห่ง

100,000

-

100,000

100,000

100,000

-

-

200,000

-

-

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ศูนย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

11 โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง ห้ อ ง เพื่อให้การดาเนินงานของ ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ขนาดกว้าง 10.00
กิ จกรรมการเรียนพร้อ ม ศูนย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เมตร x ยาว 12.00
ห้องน้า ศพด.บ้านกอก

เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 120.00
ตารางเมตร พร้อมวัสดุ,
สุขภัณฑ์,อุปกรณ์
ห้องน้า

~ 105 ~

ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
ในการปรับปรุง
และต่อเดิมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอก ร้อย
ละ50%
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
ในการปรับปรุง
และต่อเดิมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอก ร้อย
ละ80%

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ศูนย์เด็กเล็กมี
สภาพ
แวดล้อมที่ดี
และได้
มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

ศูนย์เด็กเล็ก
สามารถ
ดาเนินการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

ศูนย์เด็กเล็ก
สามารถ
ดาเนินการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โรงเรียนบ้านกอกและ
โรงเรียนบ้านนาแก้ว
ประชาสรรค์

2561
-

2562
-

2563
20,000

2564
20,000

2565
20,000

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การดาเนินงาน
ของ
สถานศึกษา
ประสบ
ผลสาเร็จ
100 %

การดาเนิน
งานของ
สถานศึกษา 2
แห่ง เป็นไป
ตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

12 อุดหนุนสถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านกอก

13 อุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน

เพื่อสนับสนุนด้าน
โภชนาการให้แก่เด็ก
นักเรียน

2 แห่ง

970,000

9๗๐,000

9๙0,000

9๙0,000

990,000 เด็กมีสุขภาพ
อนามัยเป็นไป
ตามมาตรฐาน
อนามัยร้อยละ
60%

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
ตามหลักการ
โภชนาการที่
ครบถ้วนและ
เพียงพอ

กองการศึกษา

14 อุ ด หนุ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ร่ วม ใน ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ
ป ระ ชาชน ขององค์ ก ร
ป ก ค ร อ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น
เทศบาลตาบลเขื่องใน

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 ครั้ง/ปี

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ศูนย์ฯ
สามารถ
ดาเนินการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
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หน่วยงาน
ดาเนินการ
เป็นไปตาม
ระเบียบการ
อุดหนุนเงิน
ของ อปท.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 ก่ อ สร้ า งที่ อ่ า นห นั ง สื อ เพื่อให้ประชาชนมี
ประจาหมู่บ้าน
ช่องทางรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ที่อ่านหนังสือประจา
หมู่บ้าน ม. 1 – 6

16 ก่อสร้างห้องสมุด
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมี
ช่องทางรับรู้ข่าวสาร
มากขึ้น

ที่อ่านหนังสือประจา
ตาบล

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ดูแลเด็กใน ศพด.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน หัวหน้าศูนย์/ผู้ช่วยครู
การปฏิบัติงาน
ดูแลเด็กฯในตาบลทั้ง
2 แห่ง

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
-

2564
20,000

2565
-

-

-

50,000

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 60 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประชาชน
ร้อยละ 60%

ประชาชนมี
ช่องทางรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น
ประชาชนมี
ช่องทางรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองการศึกษา

1.คะแนน
เฉลี่ยของเด็ก
(IQ)และ
ระดับ EQ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40 ของ
คะแนนเด็ก
นักเรียน
ทั้งหมด

ครูผดู้ ูแลเด็ก/
หัวหน้าศูนย์/
ผู้ช่วยครูดูแล
เด็กฯในตาบล
มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

18 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนนาภูมิ
ปัญญา (ของดี) ตาบลไป
แสดงโชว์ที่อาเภอและ
นาราษฎรไปแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้การดาเนินงาน
ศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ของศูนย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์ราชการ
(แห่งใหม่)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
10,000

2564
10,000

-

-

300,000

300,000
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2565
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 60 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่
300,000 ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
ในการ
ปรับปรุงและ
ต่อเดิมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบ้านกอก
ร้อยละ50%

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
ช่องทางรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น
ศูนย์เด็กเล็กมี
สภาพ
แวดล้อมที่ดี
และได้
มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

จัด ซื้ อ น้้ ำ ยำเคมี ฉี ด พ่ น ยุ ง เพื่อป้องกันกำรแพร่
และ ทรำยอะเบท
ระบำดของพำหะน้ำโรค
ที่เกิดจำกยุง

2

จั ด หำน้้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ งฉี ด เพือ่ สนับสนุนกำร
พ่นหมอกควัน
ด้ำเนินงำนของหมู่บ้ำน
ให้มีประสิทธิภำพ

3

โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
น้้ำยำเคมี และทรำย
อะเบท

2561
80,000

2562
80,000

2563
80,000

2564
80,000

2565
80,000

น้้ำมันเชื้อเพลิง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

10,000

-

20,000

20,000

20,000

เพื่อรณรงค์ให้ประชำชน ประชำชนในพื้นต้ำบล
มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน บ้ำนกอก ป่วยเป็นโรค
กำรเกิดโรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออกลดลง
ของประชำชน
40%

งบประมาณ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สุขภำพของ
ประชำชนใน
เทศบำล
เป็นไปตำม
หลักอนำมัย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40%
สุขภำพของ
ประชำชนใน
เทศบำล
เป็นไปตำม
หลักอนำมัย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40%
ประชำชนใน
พื้นที่ป่วย
เป็นไรคไข้
เลือด ออก
ลดลง 40 %

อั ต รำกำรเกิ ด
โร ค ร ะ บ ำ ด
จ ำ ก ยุ ง ล ด
น้อยลง

หมู่บ้ำน
สำมำรถ
ด้ำเนิน
กิจกรรมของ
ตนเองได้อย่ำง
มี
ประสิทธิภำพ
ประชำชนรู้วิธี
ก้ำจัดยุงลำย
และป่วยเป็น
ไข้เลือดออก
ลดลง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ส้ำนักปลัด

ส้ำนักปลัด

ส้ำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
6 หมู่บ้ำน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงกำรคำรำวำนบริกำร
ตรวจสุขภำพเคลื่อนที่

เพื่อส่งเสริมกำรเอำใจใส่
ด้ำนสุขภำพให้แก่
ประชำชนและผู้สูงอำยุ

5

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
ผู้ประกอบกำร

เพื่อให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำที่/
เจ้ำหน้ำที่/ผู้ประกอบ
ผู้ประกอบกำรค้ำของ
กำรเกี่ยวกับสิ่งแวด ล้อม เก่ำในเขตพื้นที่ต้ำบล
บ้ำนกอก

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
20,000

2564
20,000

2565
20,000

-

-

20,000

20,000

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)
สุขภำพของ
ประชำชนใน
เทศบำล
เป็นไปตำม
หลักอนำมัย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40%
1.เจ้ำหน้ำที่/
ผู้ประกอบกำร
มีควำมรู้
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 50%
2.ปริมำณขยะ
ในชุมชนลดลง
30%

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชำชนและ ส้ำนักปลัด
ผู้สูงอำยุ
ได้รับกำร
ส่งเสริมกำร
ดูแลสุขภำพ
อย่ำงทั่วถึง
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เจ้ำหน้ำที่/ผู้
ประกอบ กำร
มีควำมรู้
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

ส้ำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานสาธารณสุข
ที่
6

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงกำรบริกำรกำรแพทย์ เพื่อส่งเสริมกำรเอำใจใส่ ประชำชนต้ำบลบ้ำน
ฉุกเฉิน 1669 เขต 5
ด้ำนสุขภำพให้แก่
กอก บ้ำนไทย กลำง
ประชำชน
ใหญ่

7

โครงกำรส่งเสริมและ
จัดหำเวชภัณฑ์ควบคุม
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข และป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ำและท้ำหมันสุนัข แมว) บ้ำ จัดบริกำรฉีดวัคซีน
ฉีดยำคุมก้ำเนิด ท้ำ
หมันสุนัขและแมว

8

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภำพกลุม่ อสม.
เทศบำลต้ำบลบ้ำนกอก

เพื่อเพิ่มควำมรู้และ
พัฒนำศักยภำพในกำร
ท้ำงำนของกลุ่ม อสม.

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
260,000

2562
300,000

2563
300,000

2564
300,000

1 ครั้ง/ปี ชุมชน
ในเขตเทศบำล

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

-

-

50,000

50,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
300,000 ประชำชน
ร้อยละ 60 มี
ควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำรับ
บริกำรฉุกเฉิน
1669
50,000 สัตว์ในเขต
เทศบำลร้อย
ละ 70 ถูก
ควบคุมมิให้
เกิดโรค
50,000

ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมี
ศักยภำพใน
กำรท้ำงำน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชำชน
ได้รับกำร
ส่งเสริมกำร
ดูแลสุขภำพ
อย่ำงทั่วถึง
ประชำชน
ได้รับกำร
บริกำรควบคุม
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำในสุนัข
และแมว
กลุ่ม อสม.
มีควำมรู้และ
ศักยภำพใน
กำรท้ำงำน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ส้ำนักปลัด

ส้ำนักปลัด

ส้ำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

9

โครงกำรพระรำชด้ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
เพื่อให้ประชำชนใน
ประชำชนในเขตพื้นที่ 120,000
เขตพื้นที่ต้ำบลบ้ำนกอก ต้ำบลบ้ำนกอก หมู่ที่
หมู่ที่ 1-6 มี
1-6
สุขภำพและคุณภำพชีวิต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
ที่ดีขึ้น
มีสุขภำพและคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

10 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

เพื่อป้องกันและควบคุม
ไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรค
พิษสุนัขบ้ำซึ่งส่งผลให้คน
และสัตว์ปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ

- รณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้ำใน
เขตเทศบำลโดยซื้อ
วัคซีนและเวชภัณฑ์

11 อุดหนุนมูลนิธิกภู้ ัยเขื่องใน
59 ตำมโครงกำร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำง
ถนน (บริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินท้องถิ่น)

เพื่ออุดหนุนให้มูลนิธิ
เป็นค่ำจ้ำงพนักงำนเวช
กรฉุกเฉิน ค่ำอบรมให้
ควำมรู้ ควำมปลอดภัย
ทำงถนน

บริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน.ให้ประชำชน
ในพื้นที่อ้ำเภอเขื่องใน

ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัข
บ้ำ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ส้ำนักปลัด

2562
120,000

2563
120,000

2564
120,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

80% ของสุนัข - กำรเกิดโรค
ที่ได้รับกำร
พิษสุนัขบ้ำ
ควบคุม
ในพื้นที่ลด
น้อยลง

ส้ำนักปลัด

-

-

5,000

5,000

5,000

ประชำชน
ประชำชน
ร้อยละ 80 มี ได้รับบริกำร
ควำมพึงพอใจ อย่ำงทั่วถึง
ในกำรเข้ำรับ
บริกำรฉุกเฉิน

ส้ำนักปลัด
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2565
120,000 ประชำชนใน
พื้ น ที่ ต้ ำ บ ล
บ้ำนกอกหมู่ ที่
1 -6 ร้ อ ย ล ะ
60
มีสุขภำพและ
คุณภำพชีวติ
ที่ดีขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชำชนใน
พื้นที่ต้ำบล
บ้ำนกอก หมู่
ที่ 1-6 มี
สุขภำพและ
คุณภำพชีวิตที่
ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน
เข้าร่วมโครงการ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
20,000

2564
20,000

2565
20,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

1.ประชาชนใน
6 หมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
50

ประชาชนใน
ตาบลบ้านกอก
มีชุมชนที่เข็ม
แข็ง
หมู่บ้านมีความ
เข้มแข็ง สงบ
สุข และ
ห่างไกลยาเสพ
ติด
นักเรียน
ห่างไกลยาเสพ
ติด

สานักปลัด

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สานักปลัด

1

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

เพิ่มประสิทธิภาพของ
ชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้
ชุมชนได้มีการพัฒนาที่
ยั่งยืน

2

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน
ตาบลบ้านกอก

เพื่ อ เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

พื้นที่ 6 หมู่บ้าน

-

--

150,000

150,000

150,000

ปริมาณคดียา
เสพติดลดลง
ร้อยละ 20%

3

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่ อ เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย
ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ให้ กั บ
นักเรียนในพื้นที่ตาบลบ้าน
กอก

โรงเรียนบ้านกอกและ
โรงเรียนบ้านนาแก้ว
ประชาสรรค์

-

--

20,000

20,000

20,000

ปริมาณคดียา
เสพติดลดลง
ร้อยละ 20%

4

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

-

-

15,000

15,000

15,000

ลดรายจ่ายของ
ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่ร้อยละ
20%

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่

~ 113 ~

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ตัวชี้วดั
(KPI)

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

5

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
ตาบลบ้านกอก

6

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้พิการ ในสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้พิการ ในโรงเรียนบ้าน
กอกและโรงเรียนบ้านนา
แก้วประชาสรรค์

7

อุดหนุนโครงการประชารัฐ
ร่วมใจต้านภัยยาชนะยาเสพ
ติดสถานีตารวจภูธรเขื่องใน

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสถานี
ตารวจภูธรอาเภอเขื่องใน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
30,000

2562
30,000

2563
30,000

2564
30,000

2565
30,000

ผู้พิการ ในโรงเรียนบ้าน
กอกและโรงเรียนบ้าน
นาแก้วประชาสรรค์

-

-

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง/ปี

-

-

20,000

20,000

20,000

~ 114 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และ
ผูด้ ้อยโอกาส
พัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60%
สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
พัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60%
ปริมาณคดียา
เสพติดลดลง
ร้อยละ 20%

สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

สถานีตารวจ
ภูธร
อาเภอเขื่องใน
สามารถ
ดาเนินงาน
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

8

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อให้การดาเนินงานของ
เพื่อเอาชนะยาเสพติดอาเภอ ศูนย์ฯเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปริมาณคดียา
เสพติดลดลง
ร้อยละ 20%

ศูนย์ฯมีการ
บริหารจัดการ
ที่ดี

9

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัด

1 ครั้ง/ปี

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ปริมาณคดียา
เสพติดลดลง
ร้อยละ 20%

ศูนย์ฯมีการ
บริหารจัดการ
ที่ดี

สานักปลัด

10

โครงการติดตั้งกล้อง วงจร เพื่อเป็นการป้องกันและ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้ง
ปิด (CCTV )
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน 6 หมู่บ้าน
พื้นที่ตาบลบ้านกอก

-

-

300,000

300,000

300,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ร้อยละ
60

ป ร ะ ช าช น มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ ดีขึ้ น และลด
กี่ ร ะบาดของ
ยาเสพติ ด ใน
พื้ น ที่ ต า บ ล
บ้านกอก

สานักปลัด

เพื่อให้การดาเนินงานของ
ศูนย์ฯเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

~ 115 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
11

โครงการ
โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกิจการของ
สถานีตารวจภูธรอาเภอ
เขื่องในเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

แบบ ผ. 02

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

1 ครั้ง/ปี

-

-

10,000

10,000

10,000

~ 116 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ตารวจสามารถ
ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
100 %

สถานีตารวจ
ภูธร
อาเภอเขื่องใน
สามารถ
ดาเนินงาน
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และห่างไกลจากยาเสพติด

2

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
เทศบาล

3

โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งออก เพื่ อ ส่งเสริม ให้ ป ระชาชน
กาลังกายที่ศาลาวัดเก่ า หมู่ ออกกาลังกาย
ที่ 2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ปริมาณคดียา
เสพติดลดลง
ร้อยละ 20%

ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และ
ห่างไกลจากยา
เสพติด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

1 ครั้ง/ปี

2561
50,000

2562
50,000

2563
50,000

2564
50,000

2565
50,000

1 ครั้ง/ปี

-

-

20,000

20,000

20,000

ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การ
ประสานงาน
ระหว่าง อปท.

มีความรัก
ความสามัคคี
ความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่าง
พนักงาน
เทศบาล

กองการศึกษา

ศาลาวัดเก่า หมู่ที่

-

-

100,000

-

-

ปริมาณการใช้
ประโยชน์จาก
เครื่องออก
กาลังกาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ
30%

ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพร่างกาย
แ ข็ ง แ ร ง
สมบูรณ์

กองการศึกษา

~ 117 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ ีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
30,000

2562
30,000

2563
30,000

2564
30,000

2565
30,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัดงาน
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่

องค์กรได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานงาน
ประเพณีของ
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

4

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจาปี

เพื่อร่วมสืบสานงาน
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น

จัดงานลอยกระทงใน
พืน้ ที่ตาบลบ้านกอก
1 ครั้ง/ปี

5

โครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟตาบลบ้านกอก

เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบ
สานงานประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น

2 เขต

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัดงาน
ร้อยละ 60%

องค์กรได้มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร
อนุรักษ์และสืบ
ส าน งาน
ประเพ ณี ของ
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

6

โครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดตาบลบ้านกอก

เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบ
สานงานประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น

2 เขต

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัดงาน
ร้อยละ 60%

องค์กรได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานงาน
ประเพณีของ
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

~ 118 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
20,000

2562
20,000

2563
20,000

2564
20,000

2565
20,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัดงาน
ร้อยละ 60%

องค์กรได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานงาน
ประเพณีของ
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

7

โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

1 ครั้ง/ปี

8

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชน ตาบลบ้านกอก

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
จิตสานึกที่ดีและมี
คุณธรรมจริยธรรมให้
นักเรียน

อบรม 1 ครั้ง/ปี และผู้
เข้าอบรมสอบผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ปริมาณการทา
ผิดวินัยของ
นักเรียนลดลง
10%

เด็กนักเรียนมี
จิตสานึกที่ดี
และมีคุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษา

9

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพื่อสร้างความรักความ
อบอุ่นแก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุทั้ง 6 หมู่

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัดงาน
ร้อยละ 60%

องค์กรได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานงาน
ประเพณีของ
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

10

อุดหนุนโครงการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีแห่เทียนพรรษา
เทศบาลตาบลเขื่องใน

สนับสนุน งบประมาณเพื่อ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา

1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

องค์กรสนับสนุน
งบประมาณ
อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี

องค์กรได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานงาน
ประเพณีของ
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

~ 119 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

เพื่อร่วมสนับสนุนงาน
ประเพณีของจังหวัด
อุบลราชธานี

1 ครั้ง/ปี

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ให้อาเภอ

เพื่อร่วมสนับสนุนงาน
ประเพณีของอาเภอ
เขื่องใน

1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีรัฐพิธีให้อาเภอ

เพื่อร่วมสนับสนุนงาน
ประเพณีงานรัฐพิธี ของ
อาเภอเขื่องใน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเขื่องใน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ที่

โครงการ

11

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ให้จังหวัด

12

13

วัตถุประสงค์

~ 120 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการจัดงาน
ร้อยละ 60%

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

องค์กรได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
และสืบสาน
งานประเพณี
ของท้องถิ่น
ประชาชนมี
องค์กรได้มี
ความพึงพอใจ ส่วนร่วมใน
ในการจัดงาน การอนุรักษ์
ร้อยละ 60% และสืบสาน
งานประเพณี
ของท้องถิ่น
ประชาชนมี
องค์กรได้มี
ความพึงพอใจ ส่วนร่วมใน
ในการจัดงาน การอนุรักษ์
ร้อยละ 60% และสืบสาน
งานประเพณี
ของท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาใช้ใน
หมู่บ้านอย่างเพียงพอ

หมู่ที่ 2 ได้รับอุปกรณ์
กีฬา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

-

-

15,000

-

~ 121 ~

2565
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

สอดคล้องความ
ต้องการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
ร้อยละ 60

หมู่บ้านมี
อุปกรณ์กีฬา
เพือ่ ออกกาลัง
กายอย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 1 คน

2

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุตาบลบ้านกอก
ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตาบล
บ้านกอก

3

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ
ผู้พิการในเขตพื้นที่ตาบล
บ้านกอก

4

อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลบ้านกอก

เพื่อส่งเสริมการเอาใจใส่ กองทุนหลักประกัน
ด้านสุขภาพให้แก่
สุขภาพเทศบาลตาบล
ประชาชน
บ้านกอก

ผู้พิการตาบลบ้านกอก

งบประมาณ
2561
6,000

2562
6,000

2563
12,000

2564
12,000

2564
12,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ลดรายจ่ายใน
การดารงชีพ
ของผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 20 %

ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
สามารถ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ตนเองได้ดีขึ้น
5,190,000 5,709,000 6,279,900 6,907,890 7,598,679 ผู้สูงอายุมี
ผู้สูงอายุตาบล
คุณภาพชีวิตที่ดี บ้านกอก มี
ขึ้นร้อยละ
ความเป็นอยู่ที่
25%
ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

1,680,000 1,848,000 2,032,800 2,236,000 2,459,600 ผู้พิการ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นร้อยละ
25%

ผู้พิการตาบล
บ้านกอก มี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น

สานักปลัด

160,000

ประชาชน
ได้รับสิทธิและ
หน้าที่ในการ
ดูแลสุขภาพ
ของตนเอง
อย่างทั่วถึง

สานักปลัด

160,000

~ 122 ~

160,000

160,000

160,000 ประชาชนมี
สุขภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน
อนามัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อุดหนุนกิจการกาชาดให้แก่
สานักงานจังหวัด
อุบลราชธานี

เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมของเหล่ากาชาด
จังหวัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

-

-

15,000

15,000

15,000

~ 123 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ดาเนินการ
เป็นไปตาม
ระเบียบการ
อุดหนุนเงินของ
อปท.

การดาเนินงาน
ของกาชาด
เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริการงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
ข้าราชการ และลูกจ้าง
ผู้นาชุมชน

2

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการในการจัดทา
แผนพัฒนา

3

โครงการเทศบาลตาบล
บ้านกอก สัญจรพบ
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในภารกิจ
ได้รับความสะดวกในการ
รับบริการด้านต่างๆ และมี
ส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนา

ผู้นาชุมชน/ส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
อปพร./อสม./
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กลุ่ม
แม่บ้าน/อาสาพัฒนา
ชุมชน/หมอดิน/
ปราชญ์/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
และเจ้าหน้าที่
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
บ้านกอก 6 หมู่บ้าน

งบประมาณ
2561
250,000

2562
250,000

2563
250,000

2564
250,000

2565
250,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

-

-

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ
60%

บุคลากรมี
ความรู้ ความ
สามารถ และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายมี
มีความพึงพอใจ ความรู้ ความ
ไม่น้อยกว่าร้อย เข้าใจใน
ละ 80
กระบวนการ
จัดทา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ
ประชาชนมี
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ ความรู้ความ
ไม่น้อยกว่าร้อย เข้าใจในภารกิจ
ได้รับความ
ละ 80

สะดวกในการรับ
บริการด้านต่างๆ
และมีส่วนร่วมใน
การจัดทา
แผนพัฒนา

~ 124 ~

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
 แผนงานบริการงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ปรายปรามการทุจริตหรือ
การส่งเสริมความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง เทศบาลตาบลบ้าน
กอก จานวน 45คน

5

โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในองค์กร
เพื่อระดมความคิดเห็น
ของประชาชน ร่วมคิด
ร่วมแก้ปัญหาเพิ่ม
ศักยภาพชุมชนและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมีในการพัฒนา
ท้องถิ่น

6

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านกอก

เพื่อจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาล
ตาบลบ้านกอก

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ร้อยละ ๖๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถปฏิบัติได้
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และสมา
รถปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิ
บาล
สามารถระดม
ความคิดเห็นของ
ประชาชน ร่วม
คิด ร่วม
แก้ปัญหาเพิ่ม
ศักยภาพชุมชน
และส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมีในการ
พัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบล
บ้านกอกมีความ
พร้อมสาหรับ
การจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

2561
-

2562
10,000

2563
10,000

2564
10,000

2565
10,000

คณะบริหาร/พนักงาน
เจ้าหน้าที่และสัดส่วน
ที่กาหนด

-

-

30,000

30,000

30,000

มีผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
สัดส่วนที่
กาหนด

เทศบาลดาเนินการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล
ตาบลบ้านกอก

-

300,000

300,000

-

-

จานวนครั้ง ที่
จัดการเลือกตั้ง

~ 125 ~

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
 แผนงานบริการงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
-

2562
-

2563
5,000

2564
5,000

2565
5,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการอบรม
สอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 %

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานของ
เทศบาล
การดาเนินการ
จัดเก็บรายได้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

7

โครงการอบรม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรม
สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ
50 %

8

โครงการปรับปรุงการจัดทา
แผนที่ภาษี

เพื่อพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมู่ที่ 1 - 6

-

-

100,000

100,000

100,000

จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
40 %

9

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม และ
ใบอนุญาตต่างๆ นอก
สถานที่ของเทศบาลตาบล
บ้านกอก
โครงการส ารวจและออก
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
(นสล.)

เพื่ออานวยความสะดวก
ในการชาระภาษีให้แก่
ประชาชน

หมู่ที่ 1 - 6

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

ทต.บ้านกอก
จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
30%

ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ
ในบริการ
จัดเก็บภาษี

-

-

50,000

50,000

50,000

พื้นที่สาธารณะ
เทศบาลตาบล
บ้านกอกไม่
ลดลง

เพื่อป้องกันการ สานักปลัด/กอง
รุ ก ล้ าแ ล ะ ท า
ช่าง
ประโยชน์ ใ นที่
หลวง

10

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
อบรมสอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 %

งบประมาณ

เพื่ อ ส า ร ว จ แ ล ะ อ อ ก พื้นที่ตาบลบ้านกอก
หนั ง สื อ ส าคั ญ ส าหรั บ ที่ (โนนน้อย/โนนหนอง
หลวงไว้เป็นหลักฐาน
แฝก/โนนเค้ง/โนนหนอง
คูณ/โนนตาโฆ้ง
และโนนนาคูณ)

~ 126 ~

กองคลัง

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1

จัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย
ให้แก่ อปพร.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน อปพร. เทศบาลตาบล
การปฏิบัตหิ น้าที่ของ
บ้านกอก
อปพร.

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

-

-

160,000

160,000

~ 127 ~

2565

ตัวชี้วดั
(KPI)

160,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
เพิ่มประสิทธิ
ภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่
ของ อปพร.
ร้อยละ 60%

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

อปพร.
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านกอก

เพื่อสามารถอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนได้

2

โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมอเนกประสงค์
เทศบาลตาบลบ้านกอก
(ศาลาประชาคมตาบล)

เพื่อรองรับการใช้งาน
สาหรับการจัดอบรม
ประชุม สัมมนา และ
กิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน ประชาชนและ
ส่วนราชการอื่นๆ

3

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
(ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)

เพื่อรองรับการใช้งาน
สาหรับการจัดอบรม
ประชุม สัมมนา และ
กิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน ประชาชนและ
ส่วนราชการอื่นๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

2561
-

2562
-

อาคารหอประชุม
อเนกประสงค์
จานวน 1 หลัง

-

586,000
(จ่ายขาด62)

-

-

-

ศาลาอเนกประสงค์
จานวน 1 หลัง

-

-

600,000

600,000

600,000

1 แห่ง

~ 128 ~

2563
2564
2565
3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60
หน่วยงาน
ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์อาคาร
สถานที่ในการจัด
อบรม ประชุม
สัมมนา และ
กิจกรรมต่างๆ
100 %
หน่วยงาน
ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์อาคาร
สถานที่ในการจัด
อบรม ประชุม
สัมมนา และ
กิจกรรมต่างๆ
100 %

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
อานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ได้ใช้ประโยชน์
อาคารสถานที่
ในการจัดอบรม
ประชุม สัมมนา
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

ได้ใช้ประโยชน์
อาคารสถานที่
ในการจัดอบรม
ประชุม สัมมนา
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแฝก
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีสวน
สุขภาพไว้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

5

โครงการปรับปรุงห้วย
น้าก่าเป็นสวน สาธารณะ
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีสวน
สุขภาพไว้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

6

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
สระพัง

7

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สาธารณะ (โนนนาคูณ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
50,000

2563
50,000

2564
50,000

2565
-

ที่ห้วยน้าก่า
หมู่ที่ 1

-

150,000

-

-

-

เพื่อให้ประชาชนมีสวน
สุขภาพไว้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ที่สาธารณะหนองสระ
พัง หมู่ที่ 5

-

-

100,000

-

-

เพื่อให้ประชาชนมีที่
สาธารณะไว้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ที่สาธารณะ
โนนนาคูณ หมู่ที่ 3

-

-

-

100,000

-

ที่สาธารณะหนองแฝก
หมู่ที่ 1

~ 129 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่
ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การปรับปรุงห้วย
น้าก่าร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนในพื้นที่

ประชาชนมีที่
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ร้อยละ 60
ของประชาชนใน
พื้นที่

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมีที่
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

กองช่าง

ประชาชนมีที่
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

กองช่าง

ประชาชนมีที่
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบ้านกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
-

2562
-

2563
-

2564
100,000

2565
-

8

โครงการต่อเติมและ
ปรับปรุงหนองสระพัง ม.5

9

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัด เพื่อให้ประชาชนใช้
เก่าบ้านกอก-ตลาดนัด หมู่ที่ ประโยชน์ร่วมกัน
5

วัดเก่าบ้านกอก-ตลาด
นัด

-

-

100,000

-

-

10

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่วิ่ง
รอบอ่างเก็บน้าหนองสระพัง ออกกาลังกายบริเวณรอบ
หมู่ที่ 5
อ่างเก็บน้าหนองสระพัง

ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลบ้านกอก

-

-

500,000

-

-

เพื่อให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

1 แห่ง

~ 130 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชน มี
ความพึงพอใจใน
การใช้ประโยชน์
ของการสร้าง
กาแพง
ร้อยละ 50%

ประชาชนใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในพื้นที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60
ของประชาชน

ประชาชนมีที่
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

กองช่าง

ประชาชนมี
พื้นที่วิ่งออก
กาลังกาย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก เชื่ อ ม
ระหว่า งบ้ านนาแก้ ว หมู่ ที่ 1
ต าบลบ้ า นกอก –บ้ า นกลาง
ใหญ่ ตาบลกลางใหญ่

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

2

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ลาดยางแอสฟัลท์ติก ระหว่าง
บ้าน นาแก้ว ม.2 ถึงบ้านโพน
สิม ตาบลยางขี้นก

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

3

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ล า ด ย า ง แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก
เชื่อมระหว่างห้ วยน้าก่า-ห้ วย
เรือ

เพื่อให้ประชาชน มี
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้สะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 0๒/๑

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก/ อบจ.

2561

2562

2563

2564

2565

ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีต ระหว่างบ้านนาแก้ ว
หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านกอก –บ้าน
กลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่
กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม.
ยาว 900 ม.
ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีต ระหว่างบ้านนาแก้ ว
ม .2 ถึ ง บ้ า น โ พ น สิ ม
ต.ยางขี้ น ก กว้ า ง 5.00 ม.
หนา 0.04 ม.ยาว 700 ม.

-

-

3,375,000

-

-

สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

-

-

2,625,000

-

-

สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60

ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนเพื่อการ
ทต.บ้าน
สัญจรไปมา
กอก/ อบจ.
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีต ระหว่ า งห้ ว ยน้ าก่ าห้วยเรือ หมู่ 1กว้าง 5.00 ม.
หนา 0.04 ม. ยาว 900 ม.

-

-

-

3,375,000

-

สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

~ 132 ~

กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 0๒/๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
4

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
ลาดยางแอสฟัลท์ติก ระหว่าง ความสะดวกและ
ค อ น ก รี ต ร ะ ห ว่ า ง ถ น น
ถนนแจ้ ง สนิ ท -ทางเข้ า หมู่ 3 ปลอดภัยในการ
แจ้งสนิท-ทางเข้าหมู่ 3
(ฝั่งตะวันออก)
คมนาคม
(ฝั่งตะวันออก) กว้าง 5.00 ม.
หนา 0.04 ม. ยาว
700 ม.

2561
-

2562
-

5

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก เชื่ อ ม
ร ะ ห ว่ า ง บ้ า น น า แ ก้ ว
หมู่ ที่ 3 ต าบ ลบ้ า นกอก บ้ า น ก่ อ ห มู่ ที่ 6 ต า บ ล
ยางขี้นก

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีต ระหว่างบ้านนาแก้ ว
หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านกอก - บ้าน
ก่ อ ห มู่ ที่ 6 ต า บ ล
ยางขี้นก กว้าง 5.00 ม. หนา
0.04 ม. ยาว 900 ม.

-

-

6

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก เชื่ อ ม
ระหว่างบ้านกอก หมู่ ที่ 4 –
บ้ า น ก ล า ง ใ ห ญ่ ต า บ ล
กลางใหญ่

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรี ต ระหว่ า งบ้ า นกอก
ห มู่ ที่ 4 –บ้ าน ก ล างให ญ่
ต าบลกลางใหญ่ ก ว้า ง 5.00
ม. หนา 0.04 ม. ยาว 900
ม.

-

-

~ 133 ~

งบประมาณ
2563

2564

2565

2,625,000

2,625,000

-

-

3,375,000

3,375,000

3,375,000 3,375,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สอดคล้องกับ ประชาชนมี
ความต้อง
ถนนเพื่อ
การใช้
การสัญจร
ประโยชน์
ไปมาสะดวก
ของ
และลด
ประชาชน
อุบัติเหตุ
ร้อยละ 60
สอดคล้องกับ
ความต้อง
การใช้
ประโยชน์
ของ
ประชาชน
ร้อยละ 60

สอดคล้อง
กับความ
ต้อง การใช้
ประโยชน์
ของ
ประชาชน
ร้อยละ 60

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก

ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนเพื่อ
ทต.บ้าน
การสัญจร
กอก/ อบจ.
ไปมาสะดวก
และลด
อุบัติเหตุ
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนเพื่อ
ทต.บ้าน
การสัญจร
กอก/ อบจ.
ไปมาสะดวก
และลด
อุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากสี่แยกค้างบั้งไฟบ้านกอก
หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านกอก –
บ้านหนองเทา ตาบลนาแก

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

8

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ล า ด ย า ง แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก
หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านกอก (ถนน
แจ้งสนิท-บ่อขยะ-บ้านนาซาว
ตาบลโนนรัง)

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

๙

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ลาดยางแอสฟัลท์ติก ระหว่าง
ถนนแจ้งสนิท- วัดป่านาเหล่า
หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางจากสี่
แ ย ก ค้ า งบั้ งไฟ บ้ า น ก อ ก
หมู่ ที่ 6 ต าบลบ้ า นกอก –
บ้ า นหนองเทา ต าบลนาแก
กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม.
ยาว 900 ม.
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติ ก หมู่ ที่ 6 ต าบลบ้ า นกอก
(ถนนแจ้ งสนิ ท -บ่ อ ขยะ-บ้ า น
นาซาว ต าบลโนนรั ง)กว้ า ง
5.00 ม. หนา 0.04 ม.ยาว
500 ม.
ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรี ต ระหว่ า งถนนแจ้ ง
ส นิ ท -วั ด ป่ า น า เ ห ล่ า
หมู่ 6 กว้ า ง 5.00 ม. หนา
0.04 ม.ยาว 900 ม.

แบบ ผ. 0๒/๑

งบประมาณ
2563
2564
3,375,000
-

2561
-

2562
-

-

-

1,875,000

-

-

-

-

-

~ 134 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
2565
3,375,000 สอดคล้องกับ
ความต้อง การ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
ที่รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนเพื่อการ
ทต.บ้าน
สัญจรไปมา
กอก/ อบจ.
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
3,375,000 เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป

ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนเพื่อการ
ทต.บ้าน
สัญจรไปมา
กอก/ อบจ.
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

1,875,000

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรี ต ระหว่ า งถนนแจ้ ง
ส นิ ท -วั ด ป่ า น า เ ห ล่ า
หมู่ 6 กว้ า ง 5.00 ม. หนา
0.04 ม.ยาว 900 ม.

2561
-

2562
-

แบบ ผ. 0๒/๑

งบประมาณ
2563
2564
3,375,000
-

10

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น เพื่อให้ประชาชน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก ระหว่าง มีถนนสาหรับใช้
หมู่ 6-วัดป่านาเหล่า
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

11

เสริม ผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก / เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ มีถนนสาหรับใช้
1-6
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

เสริ ม ผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก
ค อ น ก รี ต ภ าย ใน ห มู่ บ้ า น
หมู่ 1-6กว้าง 4.00-5.00 ม.
หนา 0.04 ม.ยาว 1,800
ม.

-

-

3,000,000

3,000,000

12

โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล. เพื่อให้มีระบบการ
ชนิด 3 ช่อง ห้วยพาก – โนน ระบายน้าทีด่ ี และมี
นาคูณ
ประสิทธิภาพ

ท่อลอดเหลีย่ ม ตามแบบ
มาตรฐานงานกรมทางหลวง
ชนบท

-

-

1,000,000

1,000,000

~ 135 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
2565
3,375,000 เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
3,000,000 เทศบาลมีถนน
สาหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70
ขึ้นไป
สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก

มีระบบการ
ระบายน้าทีด่ ี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก /อบจ

กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
13

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการวางท่อระบายน้า
เพื่อให้มีระบบการ
ท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 3 ช่อง ระบายน้าที่ดี และมี
จากถนนเชื่อม บ้านกอก-บ้าน
ประสิทธิภาพ
กลางใหญ่ (ถนนไปประปา)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ท่อลอดเหลี่ยม ตามแบบ
มาตรฐานงานกรมทางหลวง
ชนบท

2561

2562

-

-

~ 136 ~

งบประมาณ
2563
-

แบบ ผ. 0๒/๑

2564

2565

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

มีระบบการ
ระบายน้าที่ดี
ไม่เกิดน้าท่วม
ขัง

กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก /อบจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 0๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า้
 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
2563

1

ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร(ห้วยน้าก่า)

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
น้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ได้อย่างพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
(ห้วยน้าก่า)
1 แห่ง

2

ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร(ห้วยพาก)

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
น้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ได้อย่างพอเพียง

แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
(ห้วยพาก)
1 แห่ง

-

-

-

1,000,000

3

โครงการสร้า งฝายกั ก เก็ บ น้ า เพื่ อให้ป ระชาชนมีน้ า
โนนหนองเต่า หมู่ 1
ใช้ในการเกษตรและที่
อยู่อาศัย

ฝายกักเก็บน้า
โนนหนองเต่า หมู่ 1

-

-

1,700,000

1,700,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
-

2562
-

1,000,000

1,000,000

~ 137 ~

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)
2565
1,000,000 ประชาชนมีน้า
ใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ
60
1,000,000 ประชาชนมีน้า
ใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ
60
1,700,000 สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60%

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เกษตรกรมีน้า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
เกษตรกรมีน้า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก/ อบจ.

กองช่าง
ทต.บ้าน
กอก/ อบจ.

กองช่าง
ประชาชนมีน้า
ทต.บ้
านกอก
ใ ช้ ใ น
/ อบจ.
ก า ร เก ษ ต ร
อุบลราชธานี
และที่อยู่อาศัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 0๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า้
 แผนงานการเกษตร
ที่
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสร้า งฝายกั ก เก็ บ น้ า เพื่ อให้ป ระชาชนมีน้ า
ห้วยเรือ
ใช้ในการเกษตรและที่
อยู่อาศัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝายกักเก็บน้า
ห้วยเรือ

2561
-

2562
-

~ 138 ~

งบประมาณ
2563
2564
1,700,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
2565
1,700,000 สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60%

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
ที่รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนมีน้า กองช่าง
ทต.บ้านกอก
ใช้ใน
/ อบจ.
การเกษตร
และที่อยู่อาศัย อุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 0๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการติ ด ตั้ ง สปอร์ ต ไลท์ เพื่ อให้ ป ระชาชน มี
ไฮแมทซ์ขนาดใหญ่
ความปลอดภัยในชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 ต้น

2561
-

2562
-

~ 139 ~

งบประมาณ
2563
1,700,000

2564
1,700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
2565
1,700,000 สอดคล้อง กับ
ความต้องการ
ใช้ประโยชน์
ของประชาชน
ร้อยละ 60%

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ทต.บ้านกอก
/ อบจ.
อุบลราชธานี

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ทาง
การเกษตร
ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
-แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิล้ แค็บ
4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เพื่อจัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน จ่านวน 4
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส่านักงานประมาณ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล ชนิด ขาวด่าความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จ่านวน 1
เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่่า
2)เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3)เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง
ย่อ-ขยายได้

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

~ ๑๔๐ ~

แบบ ผ.๐๓

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

868,000

-

-

ส่านัก
งานปลัด

-

-

236,000

-

-

ส่านัก
งานปลัด

120.000

120.000

120.000

ส่านักปลัด

-

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ่านวน 1 ซุ้ม

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ส่านักงาน

เครื่องสูบน้่าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 10
แรงม้า 3 เฟส จ่านวน 2 เครื่อง (ราคา
ตลาด)
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAขนาด 2,500 ANSI Lumens จ่านวน 1
เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องจ่ายสารเคมี แรงดันไม่ตา่ กว่า 1 บาร์
ไฟฟ้า 220 โวล จ่านวน 2 เครื่อง พร้อมถัง
ขนาด บรรจุ 300ลิตร จ่านวน 2 ถัง
ตู้ควบคุมปั๊มน้า่ ไม่เกิน 10 แรงม้า 3 เฟส
จ่านวน 2 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด)
โต๊ะพับอเนกประสงค์
จ่านวน 30 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้พนักพิงจ่านวน 60 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
44,000 บีทียู จ่านวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะสำหรับงำนประมวลผล
แบบที่ 1 *(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ ) จำนวน
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
- ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

~ ๑๔๑ ~

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

71,500
(เทศ 61)

-

-

-

-

ส่านักปลัด

-

-

80,000

80,000

80,000

ส่านักปลัด

-

-

27,700

27,700

27,700

ส่านักปลัด

-

-

36,000

-

-

ส่านักปลัด

-

-

30,000

30,000

-

ส่านักปลัด

-

-

15,000
(10 ตัว)

15,000
(10 ตัว)

15,000
(10 ตัว)

ส่านักปลัด

-

-

51,000
(30 ตัว)

51,000
(30 ตัว)

-

ส่านักปลัด

53,300

-

-

-

-

ส่านักปลัด

22,000
(เทศ 62)

-

-

-

ส่านักปลัด

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบหลัก

(เทศ 61)

-

ที่

แผนงาน

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จ่านวน 2 เครื่อง

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
7,900

๒๕๖๕
(บาท)
-

-

-

-

16,000

16,000

ส่านักปลัด

-

-

60,000

60,000

60,000

ส่านักปลัด

53,300
(เทศ 61)

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

9,000

-

-

กองกำรศึกษำ

๒๕๖๑
(บาท)
7,900

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบหลัก
ส่านักปลัด

(เทศ 61)

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงาน
ส่านักงาน จ่านวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 แผนงานรักษาความสงบ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ส่านักงาน

18 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

ภายใน

สายส่งน้่าดับเพลิง
-ขนาด 1.5 นิ้ว ×20 ยาว30 เมตร
จ่านวน 2 เส้น
-ขนาด 2นิ้ว ×20 นิ้ว ยาว30 เมตร
จ่านวน 2 เส้น
(ราคาตามท้องตลาด)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
44,000 บีทียู จ่านวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จ่านวน 1
ตัว (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

~ ๑๔๒ ~

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

19 แผนงานเคหะ และชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

20 แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ส่านักงาน

21 แผนงานเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน

ครุภณ
ั ฑ์

22 แผนงานเคหะ และชุมชน

ครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
-แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
44,000 บีทียู จ่านวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดหาโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์
และวิทยุ
พร้อมติดตั้งจ่านวน ๓ ชุดๆ ละ ๓๓,๐๐๐
บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ชุดไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง ขนาดแผงโวล่า
๑๓๐ วัตต์, แบตเตอร์ ชนิดแห้ง ๑๒ ๔๕
AH, ตู้ควบคุมการท่างานแบบกันนี้ได้ เปิดปิดไฟอัตโนมัติ ๑๐ แอมป์, เสาเหล็ก ขนาด
๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมตอม่อ จัดหาโดย
สืบราคาตามท้องตลาด
ครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
ส่านักงาน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
44,000 บีทียู จ่านวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
รวม

~ ๑๔๓ ~

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

-

715,000

-

กองช่าง

53,300

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

๙๙,๐๐๐

-

-

กองช่าง

53,300
(เทศ 61)

-

-

-

-

กองช่าง

292,600

22,000

1,585,200

1,076,000

302,700

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบหลัก

(เทศ 61)
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยใน
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาตาบล แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ านหรือ แผนชุม ชน อัน มีลั กษณะเป็ น การกาหนด
รายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่ นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา
ทบทวน หรือเปลี่ ย นแปลงยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในเขตจังหวัด เพื่อ ให้ การจัดท า
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตจั งหวัดไปใช้เป็ น แนวทางในการจัดทาแผนพั ฒ นาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่ อให้
สามารถบู รณาการกับ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปขของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะนาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒ นา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ บูรณาการ
ร่วมกัน ให้ เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒ นาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด แผนพัฒ นาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปข ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒ นา โดยดาเนิน การให้ แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปข ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)
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ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปข
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat(อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปข แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปข และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจั ด ท าแผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปข
(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา

๒. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๓. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

เป็ น การวิ เคราะห์ ก รอบการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น (ใ ช้ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้ า นเศรษฐกิ จ , ด้ า นสั ง คม, ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม)
๑) การควบคุ ม ที่ มี ตั ว เลขต่ า งๆ เพื่ อ น ามาใช้ วั ด ผลในเชิ ง
ปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่
ดาเนิ น การจริงตามที่ ได้ กาหนดไว้เท่ าไร จานวนที่ ไม่ส ามารถ
ด าเนิ น การได้ มี จ านวนเท่ า ไหร่ สามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพั ฒ นาท้ องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
1) การประเมินประสิทธิ ผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม
งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ต ถุ ป ระส งค์ ห รื อ ไม่ ซึ่ งเป็ น ไป ต าม ห ลั กป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนิ น การ รวมถึ งสามารถเที ย บเคี ย งกั บ ส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการ บูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

คะแนนที่ได้
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๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
สอดคล้องกับโครงการ
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
โครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่ เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และ
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาทีไ่ หน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้อง โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
กับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปข
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๖๐
(๕)

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสยั ทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปข (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปขที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

(๕)

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

(๕)

(๕)

(๕)

คะแนนที่ได้
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เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
๕
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
๕
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
๕
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
๕
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
๕
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ
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๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บ อกประสิ ท ธิภ าพ (efficiency) ได้ เช่ น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุป ระสงค์ที่เกิดที่สิ่ งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
พั ฒ นาซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุป ระสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็ น เหตุเป็ น ผล สอดคล้ องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา เป็ น แนวทางในการบริ ห ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย เกิ ด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปข งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้ง
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้า
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
สาธารณสุข การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารงานและการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

๒๕๖๕
จานวน งบประมาณ
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ลาดับ
ที่

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้ (..........
โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่น
ดาเนินงาน
เงินสะสม

๑
๒
๓
๔

๕

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถดาเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
(๑) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปั ญ หาสาธารภั ยต่างๆ ที่ เกิดขึ้น ในองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อั นได้แก่ ภั ยแล้ ง
วาตะภัย น้าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการแก้ไข คื อพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้ องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจ กรรม การให้ ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปั ญ หาโรคระบาดที่ เกิ ด จากคน เกิ ด จากสั ต ว์ ที่ ส่ งผลอั น ตราย หรือ คร่ าต่ อ ชี วิ ต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรค
พิษสุนั ขบ้ า แนวทางการแก้ไขปัญ หา คือ ฝึ กอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ร ะงับการเกิดโรค
ระบาด การทาลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
สาธิตการประกอบอาชีพ ช่ วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่ งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้ นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจร
ไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทาแผนงาน โครงการก้อสร้าง
ถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดาเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้าประปา/แหล่งน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปั ญ หาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญ หาเองได้จึงต้องเสนอให้ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นแก้ไข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัด
ไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ดังนี้
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น ซึ่งมีห ลายภาคส่ วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้ าน ตัวแทนส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่ว ไป ร่วมกันพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
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(๒.๓) ผลจากการพัฒนาจากการพั ฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึง
พอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นราคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผลการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปขที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561
เทศบาลตาบลบ้านกอก
เทศบาลตาบลบ้านกอก เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลา
การ
การ
ชื่อโครงการ
ชื่อคู่สัญญา
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(วัน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนน คสล. จาก หมู่ 3 - ถนนแจ้ง
สนิทหน้าบ้านนายประครอง พลพวก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
100
1 18/2561
45
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล./พร้อมขยายผิว
จราจรจากศาลา หมู่ท4ี่ (ต่อเส้นเดิม)-ถนนข้าง
สถานี
100
1 21/2561
60
3. โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซม /เสริมผิว
จราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนดินลูกรัง ผสม
หินคลุกในเขตพื้นที่ ต.บ้านกอก
100
1 2561
60
2 12/2561
60
3 8/2561
60
4. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก และขยายผิวจราจร
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 2 (ถนนหน้า
โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์)
100
1 14/2561
60
5. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็กและขยายผิวจราจร
100
1 1/2561
30
2 2/2561
60
3 3/2561
60
4 4/2561
45
5 5/2561
60
6 6/2561
60
7 15/2561
60
8 17/2561
60
9 19/2561
60
10 20/2561
60
6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
100
1 2561
5

วงเงินตามสัญญา

เบิกจ่าย

(บาท)

(บาท)

110,000.00

110,000.00

467,000.00

467,000.00

120,000.00
120,000.00
240,000.00

120,000.00
120,000.00
240,000.00

489,000.00

489,000.00

125,000.00
365,000.00
310,000.00
183,000.00
236,000.00
204,000.00
325,000.00
237,000.00
262,000.00
133,000.00
30,000.00

125,000.00
365,000.00
310,000.00
183,000.00
236,000.00
204,000.00
325,000.00
237,000.00
262,000.00
133,000.00
30,000.00
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7. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในตาบลบ้านกอก
100
1 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
100
1 2561
9. โครงการออกรับชาระภาษีนอกสถานที่
100
1 51/2561
10. จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
100
1 2561
11. ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย
100
1 2561
12. จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
100
1 2561
13. จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
100
1 2561
14. ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย
100
1 2561
15. จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
100
1 2561
16. ปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชารุด
เสียหาย
100
1 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
17. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
อุบลราชธานี
100
1 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
18. โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร
100
1 87/2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
19. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ซ่อมแซมระบบ
ประปา
100
1 2561
20. ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อการเกษตร(ห้วยพาก)
100
1 7/2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
21. โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปขใหม่
และสงกรานต์
100
1 23/2561
22. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.
100
1 86/2561
23. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
100
1 28/2561
2 29/2561
3 24/2561
4 25/2561
24. โครงการ "วันปฐมนิเทศ -ปัจฉิมนิเทศน์"
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100
1 2561
25. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100
1 2561
26. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
100
1 2561
27. วัสดุการศึกษา
100
1 2561
28. ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาแก้ว
100
1 2561
29. ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กอก
100
1 10/2561
30. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผดู้ ูแลเด็ก/
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กใน ศพด.
100
1 2561
31. จัดซื้อน้ายาเคมีฉีดพ่นยุง และ ทรายอะเบท
100
1 2561

5

59,232.00

59,232.00

5
5
5
5
5
5
5
5

230,000.00
6,000.00
241,973.90
84,420.00
4,725.00
51,067.00
20,000.00
211,408.00

230,000.00
6,000.00
241,973.90
84,420.00
4,725.00
51,067.00
20,000.00
211,408.00

5

16,690.00

16,690.00

5

209,333.75

209,333.75

5

11,000.00

11,000.00

5
45

352,400.00
77,000.00

352,400.00
77,000.00

5
5
5
5
5
5

14,000.00
20,000.00
26,000.00
8,000.00
22,000.00
13,600.00

14,000.00
20,000.00
26,000.00
8,000.00
22,000.00
13,600.00

5

20,000.00

20,000.00

5

411,600.00

411,600.00

5
5

607,199.54
156,400.00

607,199.54
156,400.00

30

50,000.00

50,000.00

30

50,000.00

50,000.00

5
5

7,800.00
67,500.00

7,800.00
67,500.00
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32. จัดหาน้ามันเชื้อเพลิงฉีดพ่นหมอกควัน
33. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
34. โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ
และผูด้ ้อยโอกาส
35. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

100
100

1 2561
1 2561

5
12

20,000.00
294,999.21

20,000.00
294,999.21

100
100

36. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจาปข

100

1 2561
1 32/2561
2 33/2561
3 30/2561
4 31/2561
5 2561
1 15/2561
2 16/2561
3 6/2561
4 19/2561
5 2561
6 2561

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

20,000.00
7,020.00
2,500.00
6,280.00
16,800.00
17,400.00
800
6,000.00
9,500.00
6,000.00
2,700.00
5,000.00

20,000.00
7,020.00
2,500.00
6,280.00
16,800.00
17,400.00
800
6,000.00
9,500.00
6,000.00
2,700.00
5,000.00

100

1 58/2561

5

40,000.00

40,000.00

100

1 2561

5

30,000.00

30,000.00

100

1 2561

5

20,000.00

20,000.00

100

1 78/2561

5

40,000.00

40,000.00

100
100
100
100

1 52/2561
1 2561
1 2561
1 2561

5
5
5
5

80,000.00
6,000.00
4,986,700.00
1,568,000.00

80,000.00
6,000.00
4,986,700.00
1,568,000.00

100

1 2561

5

10,000.00

10,000.00

100

1 2561

5

970,000.00

970,000.00

100
100

1 2561
1 2561

5
5

30,000.00
33,000.00

30,000.00
33,000.00

100

1 2561

5

150,000.00

150,000.00

100
100

1 2561
1 2561
2 2561

5
5
5

37. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี
บุญบั้งไฟตาบลบ้านกอก
38. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี
บุญผะเหวดตาบลบ้านกอก
39. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา-วันออกพรรษา
40. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน
41. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์
42. เบี้ยยังชีพผู้ตดิ เชื้อเอดส์
43. อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
44. อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
45. อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัด
46. อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
47. อุดหนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาให้อาเภอ
48. อุดหนุนการจัดงานประเพณีรัฐพิธีให้อาเภอ

49. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลบ้านกอก
50. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
51. โครงการพระราชดาริดา้ น สาธารณสุข

รวม

************************************

11,344.00
11,344.00
80,000.00
80,000.00
40,000.00
40,000.00
15,515,392.40 15,515,392.40

