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ประกาศเทศบาลต าบลเกษตรวสัิย 
เร่ืองรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

----------------------- 
  ดว้ยเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ไดจ้ดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563   ตามพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.  2456  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  12)  พ.ศ.  2546  มาตรา  48  
ทศ  วรรคส่ี  ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต้่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี     
 

  ฉะนั้ นเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปี                
งบประมาณ  พ.ศ.2563  มาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี    18      เดือน   ธนัวาคม   พ.ศ.  2563 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี       18     เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นายวฒันา  ภู่วโรดม) 
 นายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค ำปรำรภ 

 

นับตั้งแต่ขา้พเจ้า นายวฒันา  ภู่วโรดม  นายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัย ท่ีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย และได้แต่งตั้ งคณะผูบ้ริหารเทศบาล
ประกอบด้วย ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 1  ท่าน คือ  นายโกศล  สมานสุข   ต าแหน่งเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 1  ท่าน คือ  นายณัฐชาต  วิภูษณะ  ต าแหน่งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 1 ท่าน คือ นายพิชิต  
ประกิจนิกรณ์  เข้ามาร่วมบริหารงานเทศบาล โดยได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประชาชน และหน้าท่ีในการพฒันาทอ้งถ่ินและบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในการ
พฒันาหรือการบริหารงานเทศบาลในปัจจุบันต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
แนวทางการพฒันาสอดคลอ้งกับการพฒันาจงัหวดัและการพฒันาประเทศ จึงได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารเชิงรุกและโปร่งใส โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านตวัแทนประชาชน คือ กรรมการชุมชน 
อาสาสมคัรสาธารณสุขในเขตเทศบาล สมาชิก อปพร. และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
บริการสาธารณะอยา่งรวดเร็วทัว่ถึง ประกอบกบัพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบั
ท่ี 12 พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก ก าหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้รับหน้าท่ีให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล วรรคส่ี ให้
นายกเทศมนตรีจดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต้่อสภาเทศบาลเป็นประจ า
ทุกปี วรรคหา้ ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบติังานใหป้ระกาศไวโ้ดย
เปิดเผยท่ีส านักเทศบาลดว้ย ซ่ึงการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไดเ้สร็จ
เรียบร้อยแลว้ 
 การบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัย อาจไม่ส าเร็จลุล่วงหากปราศจากความ
ร่วมมือ ร่วมใจ การเสียสละและความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งทุกคน ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณท่านนายอ าเภอเกษตรวิสัย ส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการ
ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัยทุกท่าน ท่ีให้การ
สนบัสนุนการบริหารงานของเทศบาลใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
 
           (นายวฒันา  ภู่วโรดม) 
              นายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัย 
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 โครงสร้างองคก์รของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย    1-4 

นโยบำยกำรบริหำรงำน 
 นโยบายท่ีนายกเทศมนตรีแถลงต่อสภา     5-10 
 วิสัยทศัน์การพฒันา       10 
 ยทุธศาสตร์การพฒันา       10-13 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี       14-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างองค์กรของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
ข้อมูลท่ัวไป 
  เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอด็  เป็นหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน  ไดรั้บการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลต าบลเกษตรวิสัย  ตามพระราชบญัญติั
เปล่ียนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี  116  ตอน  9  ก  ลง
วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ ์ 2542  เม่ือวนัท่ี  25  พฤษภาคม  2542  ซ่ึงอยูใ่นการก ากบัดูแลของนายอ าเภอ  ผูว้า่
ราชการจงัหวดั  และกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัยเป็นผูบ้ริหารสูงสุด  มี
ภารกิจอ านาจหนา้ท่ีภายใตร้ะเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติครม.ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีนายวฒันา  ภู่วโรดม  
นายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัย  เป็นผูบ้ริหารสูงสุด  ไดแ้สดงวิสัยทศัน์ไวด้งัต่อไปน้ี 
  “การบริหารงานท่ียดึหลกัธรรมาภิบาล คือหลกันิติธรรม  คุณธรรม ความโปร่งใส  เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน” 

โครงสร้างของเทศบาล 
   การจดัรูปแบบการบริหารประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีส าคญั  2  ส่วน  คือ 
  1 ฝ่ายการเมือง  ประกอบด้วย 

    1.1 คณะผู้บริหาร  ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายบริหารในกิจการของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
ในปัจจุบนั จ านวน  4  ท่านประกอบดว้ย  

1.นายกเทศมนตรี                  จ านวน  1  ท่าน ท าหนา้ท่ีหัวหนา้ฝ่ายบริหาร  
2.รองนายกเทศมนตรี            จ านวน  1  ท่าน 
3.ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    จ านวน  1  ท่าน 
4.เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน 1   ท่าน 

  อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี 
- ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 
- อ านาจหนา้ท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะผูบ้ริหาร 
- อ านาจหนา้ท่ี ตามกฎหมายว่าดว้ยการปกครองทอ้งถ่ิน 
  1.2 สภาเทศบาล ประกอบดว้ย สมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชน ท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย ตดัสินใจ และควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร คือ คณะ
เทศมนตรี  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  มีจ านวน  11  ท่าน ประกอบดว้ย 

1.นายทองดี   ข่องแรง        ประธานสภาเทศบาล 
2.นายนุรักษ ์ ถวลัยเ์วช             รองประธานสภาเทศบาล 
3.นายทองดี   วงษศ์รีมี        สมาชิกสภาเทศบาล 
4.นายสวสัด์ิ  มงัศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
5.นายสุรชยั  สาคร      สมาชิกสภาเทศบาล 
6.นายประดบั ขมุทรัพย ์              สมาชิกสภาเทศบาล 
7.นายคมสันต ์ คนเพียร      สมาชิกสภาเทศบาล 
8.นางนงคราญ  รัตนอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล 
9.นางกอบเก้ือ  ออมอด  สมาชิกสภาเทศบาล 
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10.นายถาวร  ศรีศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล 
11.นางชูศรี   หอมวงษ ์                 สมาชิกสภาเทศบาล 
โดยด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี  อ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัของสภาเทศบาล  สรุปไดด้งัน้ี 

  1. ตราเทศบญัญติั  เทศบญัญติัเป็นกฎหมายของเทศบาล  ใชบ้งัคบัเฉพาะในเขตเทศบาล
ผูมี้สิทธิเสนอร่างเทศบญัญติัไดแ้ก่  ผูบ้ริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งตามท่ีกฎหมายก าหนด  เวน้แต่ท่ีเก่ียวกบัการเงินจะตอ้งใหน้ายกเทศมนตรีรับรองร่วมดว้ย  การ
พิจารณาใหพ้ิจารณา 3 วาระ  เม่ือสภาเทศบาลลงมติใหค้วามเห็นชอบแลว้ก็จะส่งใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ประกาศใชต้่อไป 
  2. ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง  ๆ  เช่น  คณะกรรมการสามญั  
และคณะกรรมการวิสามญั  เพื่อท าหนา้ท่ีหรือพิจารณาในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากสภาเทศบาล 
  3. ใหค้วามเห็นชอบในการอนุมติังบประมาณ 
  4. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  2  ฝ่ายประจ า     เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน  ดงัน้ี 
  1.  ส านกัปลดัเทศบาล   
  2. กองคลงั   
  3.  กองช่าง   
  4.   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม     
                5.  กองการศึกษา    

หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
  1.นายวิชิต  โพธาราม              ปลดัเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
  2.นายกอบโชค  กลัยาลงั         รองปลดัเทศบาลและรักษาการผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
                           3.จ่าเอกพงษพ์นัธ์  ชนะดี         รองปลดัเทศบาล 
                           4.นายสิทธิพงษ ์ ชนะดี            หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล 
                           4.นางสิรินาถ  สมทรัพย ์         ผูอ้  านวยการกองคลงั 
  5.นายประชา  ศรีเวียง          ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
  6.นายชยัยา   บุตรส าราญ        รักษาการผูอ้  านวยการกองช่าง   

โดยมีบุคลากรทั้งหมด        109   คน  แยกเป็น 
  1.ส านกัปลดั 

-   พนกังานเทศบาล      จ านวน       22       คน 
  -   ลูกจา้งประจ า             จ านวน       -        คน 
  -   พนกังานจา้ง              จ านวน      19       คน 

2. กองคลงั   
-   พนกังานเทศบาล      จ านวน       11    คน 

พนกังานจา้งภารกิจ จ านวน  12  คน 
พนกังานจา้งทัว่ไป   จ านวน   7  คน 
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                           -   ลูกจา้งประจ า             จ านวน      -       คน 
  -   พนกังานจา้ง              จ านวน      5       คน       
                           3.  กองช่าง                                                                                     

-   พนกังานเทศบาล      จ านวน       4       คน 
  -   ลูกจา้งประจ า             จ านวน      1       คน 
  -   พนกังานจา้ง              จ านวน       9       คน 

4.   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม    
-   พนกังานเทศบาล      จ านวน       6       คน 

  -   ลูกจา้งประจ า             จ านวน      2       คน 
  -   พนกังานจา้ง              จ านวน      15      คน 

5.  กองการศึกษา    
-   พนกังานเทศบาล      จ านวน       5       คน 

  -   ลูกจา้งประจ า             จ านวน      -        คน 
  -   พนกังานจา้ง              จ านวน     11       คน 

  
            
          ท่ีตั้ง/อาชีพ/จ านวนประชากร 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย ตั้งอยูท่ี่ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย    จงัหวดัร้อยเอ็ด   

อยูห่่างจากอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  47  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  8.22  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ 5,137.5  ไร่     มีจ านวน   11  หมู่บา้น 13 ชุมชน  ไดแ้ก่  หมู่ท่ี   1   บา้นเกษตรวิสัย ,  หมู่ท่ี   2 / 1  
คุม้วดัธาตุ ,  หมู่ท่ี  2 / 2   คุม้ป่าเมก็ , หมู่ท่ี 3/1 บา้นหนองแวง, หมู่ท่ี 3/2 บา้นหนองแวง, หมู่ท่ี 4 บา้นป่า
ยาง, หมู่ท่ี 8 คุม้ใต,้ หมู่ท่ี 9 บา้นหนองแวงหมู่ท่ี  10  คุม้ป่าบาก ,  หมู่ท่ี  13  คุม้นอ้ย ,  หมู่ท่ี  14  คุม้นอ้ย ,  
หมู่ท่ี  15  บา้นป่ายาง และหมู่ท่ี  16  คุม้กลางซ่ึงแต่ละหมู่บา้นมีระยะทางห่างกนัใชเ้วลาเดินทาง  ประมาณ  
5  นาที  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง  สูงกวา่ระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ 130- 160 เมตร  

 ประชากร จ านวน 11,210 คน  แยกเป็น ชาย 5,440 คน  หญิง 5,770 คน จ านวนครัวเรือน
ทั้งส้ิน  4,771  ครัวเรือน  (ขอ้มูล ณ เดือน  มิถุนายน  2563)  โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

   ทิศเหนือ          ติดกบัเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย  
 ทิศตะวันออก   ติดกบัเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย  
 ทิศใต้                ติดกบัเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย 
 ทิศตะวันตก     ติดกบัเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย 

 
 

พนกังานจา้งภารกิจ จ านวน   4    คน 
พนกังานจา้งทัว่ไป   จ านวน  1    คน 
 

พนกังานจา้งภารกิจ จ านวน     3  คน 
พนกังานจา้งทัว่ไป   จ านวน    6  คน 

พนกังานจา้งภารกิจ จ านวน     7  คน 
พนกังานจา้งทัว่ไป   จ านวน    8  คน 

พนกังานจา้งภารกิจ จ านวน     9  คน 
พนกังานจา้งทัว่ไป   จ านวน    2  คน 
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              สถานะการคลงัของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  (ปีงบประมาณ 2563)  จ าแนกไดด้งัน้ี 
 

   รายได้   จ านวน    98,404,115.93.- บาท  แยกเป็น 
 1. จดัเก็บเอง            จ านวน              4,548,389.27.- บาท 

    2. เงินอุดหนุน            จ านวน             51,622,083.- บาท 
    3.  งบประมาณถ่ายโอน  (ภาษีจดัสรร)  จ านวน  42,409,132.01 .-  บาท 
 

                รายจ่าย   จ านวน      99,224,721.62 .- บาท  แยกเป็น 
 1. งบลงทุน            จ านวน      8,978,001 .- บาท 

    2. งบประจ า           จ านวน      85,598,800.62 .- บาท 
    3.  เงินสะสม    จ านวน       4,647,920 .- บาท 
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นโยบายการบริหารงาน 
 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
 

  เทศบาลต าบลเกษตรวิสัยเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ีในการบ าบดั
ทุกข ์บ ารุงสุขของประชาชน ในการบริการสาธารณะบริการขั้นพื้นฐานอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงัน้ี 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 มาตรา 
50  ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีท่ีตอ้งท าภายในเขตเทศบาล ดงัน้ี 
  (1)    รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (2)   ใหมี้และบ ารุงทางบกและทางน ้า 
  (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการก าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (4)    ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
  (5)    ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
  (6)    ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
  (7)    ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละคนพิการ 
  (8)   บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
  (9)   หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 
และมาตรา 51 ภายใต้บังคับกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากจิการใด  ๆ  ในเขตเทศบาล ดังนี ้

(1) ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
(2) ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์
(3) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(4) ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษรั์กษาคนเจ็บไข  ้
(7) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
(8) ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
(9) เทศพาณิชย ์
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นโยบายท่ีนายกเทศมนตรีแถลงต่อสภา 
  นายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัย ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย เม่ือ
วนัท่ี  5  มิถุนายน  2555   เอาไวด้งัน้ี 
 

1. นโยบายด้านการเมืองและการริหาร 
1.1 ส่งเสริมใหป้ระชาชน เด็ก  และเยาวชน  ยดึมัน่ และมีความรู้ความเขา้ใจการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
1.2 บริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา โดย

ยดึหลกัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
ประชาชน 

1.3 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาล
ในรูปแบบต่างๆ 

1.4 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัยแบบยัง่ยนืต่อไป 

1.5 สร้างกลไกและช่องทาง ใหป้ระชาชนเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ
ไดโ้ดยสะดวกยิง่ขึ้น และจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ผลงานและ
กิจกรรมของเทศบาลตลอดจนประชาสัมพนัธ์ผา่นหอกระจายข่าวของเทศบาลและ
วิทยชุุมชน 

1.6 ส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหบุ้คลากรในสังกดั คณะกรรมการชุมชน
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ไดมี้โอกาสเรียนรู้ พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูลทกัษะขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานในการปฏิบติังานของประชาชน 

1.7 พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการของบุคลากรเทศบาล ใหมี้ความพร้อมในการ
ใหบ้ริการและสร้างความน่าเช่ือถือความพึ่งพอใจต่อประชาชน 

2 นโยบายด้านการศึกษา 
2.1 จดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั เพื่อมุ่งพฒันาความพร้อมให้กบัเด็กใหไ้ดรั้บการ

พฒันาทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในระดบัการศึกษา
พื้นฐาน 

2.2 พฒันา ปรับปรุง ศูนยอ์าคารเด็กเลก็ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของประชาชน 
2.3 พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานทนัสมยั ใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบนั ตามขีดความสามารถและภารกิจของทอ้งถ่ิน 
2.4 จกัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  มีคุณภาพและมี

มาตราฐานทางวิชาการเพื่อเพิ่มทกัษะใหแ้ก่เด็กเลก็ในการเรียนรู้อยา่งพอเพียง 
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2.5 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถสูงขึ้นและ
ต่อเน่ือง 

2.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้นการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสทาง
การศึกษาใหไ้ดศึ้กษาเล่าเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได ้เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ใหก้บัเด็กและเยาวชนต่อไป 

3.    นโยบายด้านการส่งเสริมการกฬีา และนันทนาการ 
3.1  จดัใหมี้สวนสุขภาพและลานกีฬาท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนแก่เด็ก 
เยาวชนทัว่ไปไดอ้อดก าลงักาย ซ่อมแซมปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลและ
อุปกรณ์ในการออกก าลงักายกลางแจง้ใหอ้ยูส่ภาพพร้อมใชง้าน 
3.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การจดัการแข่งขนักีฬาชุมชน เพื่อเช่ือมความสามคัคี
ระหวา่งชุมชนและปลูกฝังประชาชนรักการกีฬา 
3.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การออกก าลงักาย การแข่งขนักีฬาของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีภายในเทศบาล เพื่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีภายในองคก์รและความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
4.    นโยบายด้านสาธารณสุข 
4.1  ส่งเสริม สนบัสนุน รณรงค ์และสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรักษาความ
สะอาดของบา้นเมือง เพื่อใหเ้มืองเกษตรวิสัยเป็นเมืองน่าอยู่ 
4.2  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์สัตวแ์มลงน าโรคทุกชนิด เพื่อ
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อจากสัตวสู่์คน 
4.3  ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมของอาสาสมคัรสาธารณะสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
โดยร่วมกบัสถานพยาบาลปฐมภูมิในพื้นท่ี เพื่อพฒันาศกัยภาพของ อสม. ในการ
ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นสุขภาพ ตลอดจนความสามารถให้
ความรู้ข่าวสารดา้นสุขอนามยัแก่ประชาชนในชุมชนทั้งโดยตรงและผา่นทางช่องทาง
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆในชุมชน 
4.4   ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย ใหมี้การบริหารจดัการท่ีดี  เพื่อสร้างสุขภาพและการสาธารณสุขใน
ชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
4.5  ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมมาตราการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจถึงพิษภยัของยาเสพติด 
4.6  จดัใหมี้โรงฆ่าสัตวท่ี์ไดม้าตรฐานสะอาดถูกสุขลกัษณะ เพื่อความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภคและประชาชนไดบ้ริโภคเน้ือสัตวท่ี์สะอาด 
4.7  ส่งเสริมการบริหารจดัการตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือ และเป็นตลาดท่ีมี
มาตราฐาน 



 

 

8 

8 

4.8  จดัหาน ้าสะอาดปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน ้าและแหล่งน ้าใหส้ะอาดตามหลกั
สุขาภิบาล 
4.9  ส่งเสริมรณรงคใ์หป้ระชาชนคดัแยกขยะในระดบัครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในภาพรวมของเทศบาล และส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จกัใชป้ระโยชน์จากขยะท่ีเกิดขึ้น 
4.10 จดัใหมี้ระบบรวบรวมขยะมูลฝอยและการจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งการป้องกนั
และควบคุมมลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการก าจดัขยะอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
5.   นโยบายด้านสังคม 
5.1  พฒันาระบบการสงเคราะห์ใหค้รอบคลุมและทัว่ถึงผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้ใน
ชุมชนอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม โดยเนน้กระบวนการพึ่งตนเองและชุมชนท่ีมีส่วนร่วม 
5.2   จดัสวสัดิการการสังคมและใหมี้การช่วยเหลือท่ีจ าเป็นอยา่งเหมาะสมแก่ผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ ผูย้ากไร้ เด็กเร่ร่อน เด็กผูถู้กทอดทิ้ง และดอ้ยโอกาสทางสังคม ตามหลกัเกณฑ์
ของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
5.3   จดัใหมี้ระบบบริการฉุกเฉิน เช่น  รถบริการรับ-ส่ง ผูป่้วยมีระบบบรรเทาสาธารณ
ภยัช่วยเหลือและบริการประชาชนท่ีรวดเร็ว 
6.     นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1   ส่งเสริมใหก้ลุ่มองคก์รต่างๆ จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ เพื่อพฒันา
อาชีพและรายไดข้องชุมชน 
6.2   ส่งเสริมใหมี้ตลาดสดท่ีไดรั้บมาตรฐานและถูกสุขลกัษณะ มีการตรวจรับรองจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อคุณภาพของชีวิตท่ีดีของประชาชน 
6.3   ส่งเสริมและจดัระบบใหเ้กิดอาชีพเสริมท่ีเหมาะสมกบัคนในชุมชนและพฒันา
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินใหส้ามารถสร้างรายไดท่ี้ต่อเน่ืองแก่กลุ่มอาชีพในชุมชน 
7.     นโยบายด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
7.1   พฒันาระบบผงัเมืองให้ไดม้าตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนเมืองใน
อนาคต 
7.2   พฒันาเส้นทางคมนาคมถนนสายหลกัและสายรองใหมี้สภาพดี มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภยัแก่ประชาชนและครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน
และการเจริญเติบโตของเมือง 
7.3   ร่วมมือกบัการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขต
ระบบประปาและไฟฟ้าในพื้นท่ีท่ียงัไม่มีประปาและไฟฟ้าใหท้ัว่ถึง 
7.4   ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ ใหมี้ความสมบูรณ์และประสิทธิภาพ 
7.5   พฒันาปรับปรุงระบบสัญญานไฟจราจร เคร่ืองหมายจราจรให้มีความทนัสมยั 
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7.6   ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในชุมชนใหร่้มร่ืน สะอาดสวยงาม จดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจสวนสุขภาพหรือท่ีออกก าลงักายของชุมชนต่างๆ ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่
ตามสภาพของชุมชน 
8.     นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.1   ส่งเสริมใหมี้วดัเป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรม 
8.2   ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้นท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
ต่างๆ ใหไ้ดถ้่ายทอดประสบการณ์ใหแ้ก่คนรุ่นหลงัไดสื้บทอดและสานงานต่อ เพื่อ
พฒันาการสร้างอาชีพต่อไป อยา่งเป็นรูปธรรม 
8.3   ส่งเสริมและสนบัสนุนอนุรักษข์นบธรรมเนียบประเพณีวฒันธรรมและวนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา 
8.4   ส่งเสริมและสนบัสนุนงานประเพณีต่างๆ งานสงกรานต ์งานลอยกระทง งานแห่
เทียนเขา้พรรษาและงานแข่งเรือประจ าปี และประสานความร่วมมือจากทุกส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
8.5   รณรงคส่์งเสริม สร้างค่านิยม และปลูกจิตส านึกอยา่งต่อเน่ืองใหป้ระชาชน เด็กและ
เยาวชนร่วมกนัอนุรักษจ์ารีตประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
9.     นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
9.1   ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ของ
เทศบาลใหมี้ความเขม้แขง็ มัน่คง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นก าลงัส ารองสนบัสนุน
ทางราชการ กบัทั้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังาน การฝึกทบทวนและการฝึกเพิ่มเติมความรู้ในหลกัสูตรขั้นท่ีสูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชนใหมี้คุณภาพมากยิง่ขึ้น 
9.2   จดัใหมี้การตรวจอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
มีความพร้อมในการใชง้านตลอดเวลาและทนัท่วงที 
9.3   จดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิง เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิงติดตั้งเพิ่มมากขึ้นอยา่ง
เพียงพอพฒันาระบบกูชี้พกูภ้ยั เพื่อป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัใดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ 
9.4   จดัใหมี้การอบรมเพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
9.5   จดัใหมี้การอบรม  การความฝึกซอ้มในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัแก่เจา้หนา้ท่ี
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติังาน
ตลอดเวลา 
9.6   จดัเจา้หนา้ท่ีออกแนะน าใหค้วามรู้และออกตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ
สายไฟฟ้าภายในอาคารบา้นเรือนของประชาชนในแต่ละชุมชน เพื่อให้แน่ใจวา่อยูใ่น
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สภาพใชง้านไดดี้ อนัเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายและสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนใน
ชุมชน 
10.   ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
10.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองทุก
ขั้นตอน 
10.2   ปรับปรุงพฒันาและจดัใหมี้เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หเ้พียงพอและทนัสมยั เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการใหบ้ริการประชาชน 
10.3   เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลต าบลเกษตร
วิสัยโดยยดึหลกัจรรยาบรรณของขา้ราชการ 
10.4   บริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในทอ้งถ่ินภายใตก้ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  
 

วิสัยทัศน์การพฒันา 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัยมีภารกิจท่ีมุ่งเนน้เพื่อแกไ้ขปัญหาและสนองความตอ้งการของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินทุก ๆ ดา้น ใหบ้ริการสาธารณะ  การพฒันาภายในชุมชนเทศบาล ตลอดจนใหค้วาม
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพฒันาบา้นเมือง โดยมีวิสัยทศัน์การพฒันา
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัยไวด้งัน้ี  “เป็นเมืองน่าอยู่  พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางตลาดการเกษตร  ด้วย
ระบบผังเมืองท่ีดี  และการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล” 

เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทศัน์การพฒันาและนโยบายท่ีไดแ้ถลงต่อสภาเทศบาลจึงไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันา เอาไวด้งัน้ี 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท้องถิ่น 
 1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1  กลยทุธ์การพฒันาดา้นการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน ้า 
      1.2  กลยทุธ์การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  การบริหารจดัการน ้ าแบบ
บูรณาการ  เพื่อป้องกนัน ้าท่วมในฤดูน ้าหลาก  และการขาดน ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค  ในฤดูแลง้ 
      1.3  กลยทุธ์การพฒันาดา้นผงัเมือง  การควบคุมอาคาร  น าผงัเมือง/ผงัชุมชน มาเป็นขอ้มูล
ประกอบการวางแผน 
      1.4  กลยทุธ์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรแหล่งลุ่มน ้าอยา่งเป็นระบบ 
      1.5  กลยทุธ์การพฒันาดา้นการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใหค้รบคลุมทุกพื้นท่ี 
 

 2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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      2.1  กลยทุธ์การพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม  การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต  
สุขอนามยั  และสภาพแวดลอ้ม  ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  เด็ก  เยาวชน  ผูด้อ้ยโอกาส 
      2.2  กลยทุธ์การพฒันาดา้นการสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของประชาชน  การ
ป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ  และการเขา้ถึงการรักษาของผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทัว่ไป 
      2.3  กลยทุธ์การพฒันาดา้นการแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด  ป้องกนักลุ่มเส่ียง  และ
ประชาชนทัว่ไป  ไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ดา้นการรวมพลงัทุกภาคส่วน 
 

 3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.1  กลยทุธ์การพฒันาดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย  สนบัสนุนการพฒันาประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง  การพฒันาศกัยภาพผูน้ าชุมชน  สนบัสนุนการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ข่าวสาร  เพื่อการ
พฒันาชุมชน  การส่ือสารในชุมชน  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพฒันาชุมชน  ความเสมอภาค  
เสรีภาค 

3.2 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  หามาตรการเชิงป้องกนัและ 
ก าหนดเป็นแผนงานไวใ้นแผนพฒันาสามปี  การส่งเสริมความรู้  ความเขา้ใจในการจดัการสาธารณภยั
ของผูบ้ริหาร  ขา้ราชการทอ้งถ่ิน  และประชาชน  การซกัซอ้มการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  การ
จดัหาสถานท่ีและอุปกรณ์การช่วยเหลือเพื่อบูรณาการร่วมกนัเม่ือเกิดสาธารณภยัขึ้นในพื้นท่ี 
                  3.3  กลยทุธ์การพฒันาดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย  ใหส้ ารวจจุดท่ีมกัเกิดเหตุร้าย   
ภยัอนัตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ  สร้างเครือข่ายส่ือสารการแจง้เหตุ  และหามาตรการป้องกนัเพื่อลดจ านวน
การเกิดเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้น 

3.4 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  การจดัระเบียบชุมชน   
การจดัตั้งกลุ่มพลงัประชาชน  ใชรู้ปแบบชุมชนเขม้แขง็  สร้างจิตส านึกชุมชน  ปลูกฝังอุดมการณ์  
คุณธรรม     พลเรือน    ระดบัตน้  ทั้งภาคประชาชน  เยาวชน  และหน่วยงานของภาครัฐขยายผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 

3.5 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการบริหารโดยค านึงถึงหลกันิติธรรม  ความโปร่งใส   
ความรับผิดชอบ  ความคุม้ค่าและมีคุณธรรม 
 

4 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ 
การท่องเท่ียว 

4.1 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ  สร้างสรรค์ 
ใหเ้กิดขึ้นแก่คนในชุมชน  เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตชุมชน  และมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 กลยทุธ์การพฒันาดา้นพาณิชยกรรม  ส ารวจหาสถานท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ท่ีเหมาะสม 
กบัการคา้ขายและสร้างรายไดท่ี้มัน่คงใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้ขาย  เพื่อเตรียมมาตรการรองรับในแผนพฒันาสามปี 
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4.3 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว  ส่งเสริมให้มีการพฒันาสถานท่ี  กลุ่มอาชีพ  
อาหารและเส้นทางคมนาคม  เพื่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในทอ้งถ่ิน 

4.4 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาเกษตรอินทรียท่ี์ได้ 
มาตรฐาน  พฒันาฝีมือแรงงานวิสาหกิจชุมชน  ใหค้วามส าคญักบัแรงงานทั้งระบบ  นอกระบบและ
ส่งเสริมการมีงานท า 
 

5 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5.1 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และบ ารุง  รักษาป่าและน ้า 

อยา่งย ัง่ยนื  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  การก าจดัขยะ  โดยมีการบูรณาการ
ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการขุดลอกพฒันาแหล่งน ้าสาธารณะ  การท าฝายชะลอน ้า 
ในแหล่งน ้าส าคญั ๆ  ของชุมชน 

5.3 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการปลูกป่าเพื่อเก็บรักษาน ้าใตดิ้น 
5.4 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการบูรณาการในการจดัหาเคร่ืองจกัรเพื่อการขดุเจาะบาดาล 

ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

6 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
6.1 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการศึกษา  ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาในระบบ  นอกระบบ   

และการศึกษาตามอธัยาศยั 
6.2 กลยทุธ์การพฒันาดา้นส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยการส ารวจขอ้มูล 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รวบรวมเป็นองคค์วามรู้เผยแพร่ใหแ้ก่คนทอ้งถ่ิน  โดยสนบัสนุนใหมี้การต่อยอดขยาย
ความคิด  แปลงเป็นจุดเด่นใหแ้ก่  ผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน 

6.3 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ศูนยก์ลาง  การศึกษาวฒันธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

7 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การ 
พฒันาของจงัหวดั  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 

7.1 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการส่งเสริม  สนบัสนุน  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี 
ความเขม้แขง็  ร่วมมือและเก้ือกูลกนัในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

7.2 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการปรับปรุงและพฒันาความรู้  ความสามารถของบุคลากร 
7.3 กลยทุธ์การพฒันาดา้นการปรับปรุง  พฒันาและจดัใหมี้เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ และสถานท่ี 

ปฏิบติังานใหท้นัสมยั  เอ้ืออ านวยต่อการใหบ้ริการประชาชน 
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 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  
ในพื้นท่ี  เช่น  ถนน  รางระบายน ้า  ท่อลอดเหล่ียม  ท่อ  ค.ส.ล. 
ระบบน ้าอุปโภคบริโภค  อาคารต่าง ๆ  ส่ิงก่อสร้าง 
ในฌาปนสถาน  ป้ายจราจร  กระจกโคง้ป้องกนัอุบติัเหตุ   
ไฟกระพริบ  ฯลฯ 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น 
การช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์  ผูย้ากไร้  ผูด้อ้ยโอกาส 
โครงการพฒันาหมู่บา้นในดา้นสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมสตรี  เด็กและเยาวชน  ส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของ 
ประชาชน  การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมและป้องกนั
โรคระบาดในพื้นท่ี  ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานท่ีด าเนินการ
แกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด  ฯลฯ 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

สนบัสนุนการพฒันาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพฒันาศกัยภาพ
ผูน้ าชุมชน  สนบัสนุนการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ข่าวสาร  เพิ่ม
ศกัยภาพการปฏิบติังานใหแ้ก่ อปพร.  การป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยัและลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ฯลฯ 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิช
ยกรรมและการท่องเท่ียว 

-พฒันา  วางแผน  ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
-พฒันา  วางแผนการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลเกษตรวิสัย  ฯลฯ 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร
จดัการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม 

การบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เช่น  ปลูกตน้ไม ้ อนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า ฯลฯ 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศึกษา  
ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พฒันา ส่งเสริม  สนบัสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
อนุรักษแ์ละจรรโลงไวซ่ึ้งการศาสนาและวฒันธรรม เช่น 
-โครงการประเพณีวนัสงกรานต ์
-โครงการประเพณีวนัเขา้พรรษา 
-โครงการประเพณีวนัออกพรรษา 
-โครงการประเพณีวนัลอยกระทง ฯลฯ 

7.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั  และ
เจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 

-เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถ  เขา้ใจเก่ียวกบั 
แนวทางการปฏิบติั  รวมทั้งระเบียบต่าง  ๆ  เพื่อน าไปใชใ้นการ 
ปฏิบติังานใหถู้กตอ้ง 
-เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานและบริการประชาชน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล 



สรุปผลการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  (ตลุาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนเฉลิม

พระเกียรติ   (ช่วงจากแยกถนนลำกุดกู่ถึงสี่แยกถนนหลัก
เมือง)  (กองช่าง) 

667,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนหน้าธนาคารออมสิน(ช่วงจากสามแยกถนนปัทมานนท์ถึง
สามแยกถนนหน้าโรงพยาบาล (กองช่าง) 

585,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนน
สนามม้า ม.2 หัวก๊วน (ช่วงจากแยกถนนปัทมานนท์ถึงทาง
หลวงสายอรุณประเสริฐ (กองช่าง) 

3,884,900 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นากะเล่ง 
(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ) 

3,530,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิมสายหนองแวงสามัคคี บ้านหนองแวง (ช่วงจากสี่แยกถนน
เฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก) 

2,499,999 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนหนองแวง 
แยก 1 (ช่วงจากสี่แยกถนนหนองแวงสามัคคีถึงสี่แยกถนน
ชลประทาน) 

428,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิมสายเฉลิมพระเกียรติ(ช่วงจากแยกถนนลำกุดกู่ ถึงสี่
แยกถนนหลักเมือง) 

640,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิมสายประชาสามัคคี (ช่วงจากแยกถนนปัทมานนท์ 
ถึงสี่แยกถนนสังขศิลา) 

1,034,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเทพลีลาฯ  
(ช่วงจากสี่แยกถนนศรีเกษตรถึงถนนวัดใต้) 

1,400.000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรลำกุดกู่ ซอย 1 
(ช่วงจากสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก) 

910,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม  10  โครงการ 15,578,899  

 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจ้างเหมาผู้พิการทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน  
(สำนักปลัด) 

35,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการสมทบเงินงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สำนักปลัด) 

260,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด) 90,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ (สำนักปลัด) 5,942,400 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัด) 12,506,700 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. โครงการจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิก (กองสาธารณสุข) 43,200 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้หวัดนก (กองสาธารณสุข) 20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
9. โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพยาธิในโค-กระบือ (กองสาธารณสขุ) 30,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุข) 49,875 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
11. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก (กองสาธารณสุข) 148,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

12. โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (กองสาธารณสุข) 30,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

13. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

(กองสาธารณสุข) 
32,997 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

14. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) 

260,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อ
โคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือ
ป้องกันตัวเอง  (กองสาธารณสุข) 

57,020 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

16. โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 (กองสาธารณสุข) 

43,794 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม  16  โครงการ 19,548,986  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการแก้ไขปัญหาบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ในเขต
เทศบาล (สำนักปลัด) 

23,280 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถดับเพลิง (สำนักปลัด) 168,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
3. โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาทรัพย์สิน

ทางราชการ (สำนักปลัด) 
132,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตืการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล
เกษตรวิสัย (สำนักปลัด) 

126,850 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่) 
(สำนักปลัด) 

25,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม  5  โครงการ 475,130  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย จำนวน 10 คน (กองช่าง) 

892,500 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล (สำนักปลัด) 38,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
(สำนักปลัด) 

18,975 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าขนขยะมูลฝอย 
(กองคลัง) 

84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าเช่าตลาดสด
เทศบาล (กองคลัง) 

84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอด
รถยนต์ (กองคลัง) 

84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 (กองสาธารณสุข) 222,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 รวม  7  โตรงการ 1,423,475  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนสายหลักในเขตเทศบาล

จำนวน  9  คน  (กองสาธารณสุข) 
324,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2 โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ(กองสาธารณสุข) 300,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะน่าใช้ (กองสาธารณสุข) 53,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. กิจกรรมจ้างเหมาทำความสะอาดกองสาธารณสุข คนงานประจำ
รถขยะ คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์และทำความสะอาดทั่วไป 
(กองสาธารณสุข) 

2,102,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม  4  โตรงการ 2,779,000  



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1. โครงการสนับสนุนการใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1,738,901.16 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญโรงเรียนและศพด. ในสังกัด 10,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4 โครงการส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา 50,000  
5. โครงการอาหารเสริมนม 3,217,322 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา (ครูผู้ทรงคุณวุฒิ) 

204,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
1.อาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ. ในเขตเทศบาล 
2.อาหารกลางวัน ศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 
3.หนังสือเรียน ศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 
4.อุปกรณ์การเรียนศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 
5.เครืองแบบนักเรียนศดว. วดักลาง  วัดป่ายาง 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรืยนศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 
7.ค่าจัดการเรียนการสอนศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 

6,211,930 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล  50,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม่   20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
10. โครงการประเพณีลอยกระทง   324,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

11. โครงการประเพณีแห่เทียน 20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

12. ประเพณีออกพรรษา   35,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
13. อุดหนุนโครงการงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป   20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

14. อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญผะเหวด   10,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
15. อุดหนุนโครงการบุญคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเกษ 20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม  15  โครงการ 12,031,153.16  

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของจังหวัดและ
เจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (สำนักปลัด) 15,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงาน  (สำนักปลัด) 168,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
3. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเคาน์เตอร์

ประชาสัมพันธ์  (สำนักปลัด) 
84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  (สำนักปลัด) 90,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ
ครบ 68 พรรษา 

20,000  

5. โครงการสนับสนุนการขับเลื่อนแผนชุมชน  (สำนักปลัด) 30,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง 

15,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่พักผู้โดยสาร 236,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3,900 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ 168,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเทศกิจ 84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
6. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน  

 สำนักปลัด (แผนงานทั่วไป) 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                       104,440.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   10,470.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          35,234.65.- 
-วัสดุการเกษตร                                         9,295.- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                              6,535.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                     95,740.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                40,310.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                            - 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           12,400.- 
2.ครุภัณฑ์ 
-จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน                            10,000.- 
-จัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง                                  4,500.- 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                             34,000.- 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                             13,000.- 
-จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร                                   3,500.- 
-ค่าซ่อมรถตู้ปรับอากาศ                               31,725.- 

1,728,454 
 
 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน  
 สำนักปลัด (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุ 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                      2,915.-  
-วัสดุก่อสร้าง                                            45,148.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            58,600.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      117,281.10.- 
-วัสดุเครื่องดับเพลิง                                    27,050.-   
ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร                                      28,000.-  
-ซื้อปั๊มน้ำใต้ดิน     1  เครื่อง 
-ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ  2  เครื่อง 
ครุภัณฑ์โรงงาน (ซื้อเลื่อยยนต์)                         5,000.-  
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ซื้อสายส่งน้ำ)                78,500.-   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซื้อเครื่องปรินท์เตอร์)          7,500.-   
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   33,410.-             

7. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน   
 กองคลัง 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                       51,120.90.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   - 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          18,909.79.- 
-วัสดุการเกษตร                                       - 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                            - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                   - 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                     73,980- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                               28,005.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                         .- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                         - 
2.ครุภัณฑ์ 
- 

150,100.69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองช่าง 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                       80,000.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                228,522.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    168,984.73.- 

 
 

963,154 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 



-วัสดุการเกษตร                                      26,600.- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                               - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                  25,000.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                    56,180.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                30,000.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                         310,637.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                          17,730.- 
2.ครุภัณฑ์ 
- เก้าอ้ีทำงาน  3-6                                      4,500.- 
-  ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000  ลิตร     15,000.- 

9. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                            32,985.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   53,868.05.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         577,523.27.- 
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                       94,800.- 
-วัสดุการเกษตร                                            
11,020.- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  1,830.- 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                       34,800.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                         72,020.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                    57,925.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                              23,202.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                             58,400.- 
2.ครุภัณฑ์ 
-ค่าดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพ่ือใช้
ในสำนักงาน                                               58,400.- 
-จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน                                 5,500.- 
-จัดซื้อโทรทัศน์                                            11,700.- 
-จัดซื้อครื่องช๊อตสุกร                                    120,000.- 
-จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน                            118,000.- 

 
 

1,331,791 
 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองการศึกษา 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                            36,130.- 
- วัสดุการเกษตร                                             .- 

 
 

216,090 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 



-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                    - 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                         70,760.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                   106,200- 
-วัสดุก่อสร้าง                                                  - 
2.ครุภัณฑ์ 
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                            3,000.- 
 (เครื่องถ่ายเอกสาร) 

 
 
 
 

 

 รวม  10  โครงการ 4,671,714.69  
 รวมทั้งหมด  67  โครงการ 55,788,393.43  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงาน   สำนักปลดั 
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  (ตลุาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจ้างเหมาผู้พิการทำความสะอาดบริเวณอาคาร

สำนักงาน (สำนักปลัด) 

35,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการสมทบเงินงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สำนักปลัด) 

260,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
4. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 5,942,400 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  12,506,700 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
6. โครงการแก้ไขปัญหาบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ในเขต

เทศบาล 
23,280 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถดับเพลิง 168,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
8. โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาทรัพย์สิน

ทางราชการ 
132,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตืการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
เทศบาลเกษตรวิสัย 

126,850 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่) 25,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
11. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล 38,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

12. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 18,975 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

13. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
14. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงาน 168,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

15. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ 

84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

16. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 90,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

17. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 
68 พรรษา 

20,000  

18. โครงการสนับสนุนการขับเลื่อนแผนชุมชน  30,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
19. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้าง 
15,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

20. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่พักผู้โดยสาร 236,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

21. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3,900 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

22. โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ 168,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
23. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเทศกิจ 84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 



24. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน  
 สำนักปลัด (แผนงานทั่วไป) 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                       104,440.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   10,470.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          35,234.65.- 
-วัสดุการเกษตร                                         9,295.- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                              6,535.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                     95,740.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                40,310.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                            - 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           12,400.- 
2.ครุภัณฑ์ 
-จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน                            10,000.- 
-จัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง                                  4,500.- 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                             34,000.- 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                             13,000.- 
-จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร                                   3,500.- 
-ค่าซ่อมรถตู้ปรับอากาศ                               31,725.- 
โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน  
 สำนักปลัด (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุ 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                      2,915.-  
-วัสดุก่อสร้าง                                            45,148.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            58,600.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      117,281.10.- 
-วัสดุเครื่องดับเพลิง                                    27,050.-   
ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร                                      28,000.-  
-ซื้อปั๊มน้ำใต้ดิน     1  เครื่อง 
-ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ  2  เครื่อง 
ครุภัณฑ์โรงงาน (ซื้อเลื่อยยนต์)                         5,000.-  
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ซื้อสายส่งน้ำ)                78,500.-   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซื้อเครื่องปรินท์เตอร์)          7,500.-   
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   33,410.-             

1,728,454 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม  24  โครงการ 21,094,659  



 
สรุปผลการดำเนินงาน   กองคลัง 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563   (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอด
รถยนต์ 

84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าเช่าตลาดสด
เทศบาล 

84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าขนขยะมูลฝอย 84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
4. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน   

 กองคลัง 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                       149,535.90.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   39,630.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          25,664.79.- 
-วัสดุการเกษตร                                       - 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                            - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                   - 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                     163,900- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                13,500.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                         .39,995 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                         - 
2.ครุภัณฑ์ 
- 

432,225.69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม  4  โครงการ 684,225.69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงาน   กองช่าง 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  (ตลุาคม 2562 – กันยายน  2563) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนเฉลิมพระ
เกียรติ   (ช่วงจากแยกถนนลำกุดกู่ถึงสี่แยกถนนหลักเมือง) 

667,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนน
หน้าธนาคารออมสิน(ช่วงจากสามแยกถนนปัทมานนท์ถึงสามแยก
ถนนหน้าโรงพยาบาล 

585,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนสนามม้า 
ม.2 หัวก๊วน (ช่วงจากแยกถนนปัทมานนท์ถึงทางหลวงสายอรุณ
ประเสริฐ) 

3,884,900 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นากะเล่ง 
(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ) 

3,530,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมสายหนอง
แวงสามัคคี บ้านหนองแวง (ช่วงจากสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติไป
ทางทิศตะวันตก) 

2,499,999 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนหนองแวง แยก 1 
(ช่วงจากสี่แยกถนนหนองแวงสามัคคีถึงสี่แยกถนนชลประทาน) 

428,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิมสายเฉลิมพระเกียรติ(ช่วงจากแยกถนนลำกุดกู่ ถึงสี่แยกถนน
หลักเมือง) 

640,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิมสายประชาสามัคคี (ช่วงจากแยกถนนปัทมานนท์ ถึงสี่แยก
ถนนสังขศิลา) 

1,034,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเทพลีลาฯ  (ช่วง
จากสี่แยกถนนศรีเกษตรถึงถนนวัดใต้) 

1,400.000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรลำกุดกู่ ซอย 1 (ช่วง
จากสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก) 

910,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

11. โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย จำนวน  10  คน 

892,500 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

12. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองช่าง 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                       80,000.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                228,522.- 

963,154 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 



-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    168,984.73.- 
-วัสดุการเกษตร                                      26,600.- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                               - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                  25,000.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                    56,180.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                30,000.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                         310,637.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                          17,730.- 
2.ครุภัณฑ์ 
- เก้าอ้ีทำงาน  3-6                                      4,500.- 
-  ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000  ลิตร     15,000.- 

 รวม   12    โครงการ 17,434,553  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินงาน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  (ตลุาคม 2562 – กันยายน  2563) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิก  43,200 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้หวัดนก 20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพยาธิในโค-กระบือ 30,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
4. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 49,875 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 148,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 30,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 32,997 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

260,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย
เพ่ือป้องกันตัวเอง  

57,020 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 43,794 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
11. โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 222,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

12. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนสายหลักในเขตเทศบาล
จำนวน  9  คน 

324,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

13. โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ 300,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

14. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะน่าใช้ 53,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
15. กิจกรรมจ้างเหมาทำความสะอาดกองสาธารณสุข คนงาน

ประจำรถขยะ คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์และทำความสะอาด
ทั่วไป 

2,102,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

16. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                             32,985.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   53,868.05.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          577,523.27.- 
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                        94,800.- 
-วัสดุการเกษตร                                            11,020.- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  1,830.- 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                       34,800.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                         72,020.- 

1,331,791 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 



-วัสดุงานบ้านงานครัว                       /             57,925.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                              23,202.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                             58,400.- 
2.ครุภัณฑ์ 
-ค่าดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพ่ือใช้
ในสำนักงาน                                               58,400.- 
-จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน                                 5,500.- 
-จัดซื้อโทรทัศน์                                            11,700.- 
-จัดซื้อครื่องช๊อตสุกร                                    120,000.- 
-จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน                             118,000.- 

 รวม   16    โครงการ 4,747,677  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินงาน   กองการศึกษา 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563   (ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการสนับสนุนการใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1,738,901.16 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญโรงเรียนและศพด. ในสังกัด 10,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา 50,000  

5. โครงการอาหารเสริมนม 3,217,322 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
6. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานด้าน

การศึกษา (ครูผู้ทรงคุณวุฒิ) 
204,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
1.อาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ. ในเขตเทศบาล 
2.อาหารกลางวัน ศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 
3.หนังสือเรียน ศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 
4.อุปกรณ์การเรียนศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 
5.เครืองแบบนักเรียนศดว. วดักลาง  วัดป่ายาง 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรืยนศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 
7.ค่าจัดการเรียนการสอนศดว. วัดกลาง  วัดป่ายาง 

6,211,930 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่  20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
10. โครงการประเพณีลอยกระทง   324,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

11. โครงการประเพณีแห่เทียน 20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

12. ประเพณีออกพรรษา   35,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
13. โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 30,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

14. อุดหนุนโครงการงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป   20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

15. อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญผะเหวด   10,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
16. อุดหนุนโครงการบุญคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเกษ 20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

17. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองการศึกษา 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                            36,130.- 
- วัสดุการเกษตร                                             .- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                    - 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                          70,760.- 

216,090 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 



-วัสดุงานบ้านงานครัว                                    106,200- 
-วัสดุก่อสร้าง                                                  - 
2.ครุภัณฑ์ 
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                            3,000.- 
 (เครื่องถ่ายเอกสาร) 

 รวม  17  โครงการ 11,827,278.74  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


