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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 
 

1.1  ทีต่ั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
โดยมีอาณาเขตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ดังนี้ 
 ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตท่ี  1  ซ่ึงต้ังอยู่ในแนวเสน้ตัง้ฉากกับทางหลวงสายสริุนทร์ – ร้อยเอ็ด   
ตรงหลัก  กม.  ที่  45  ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  1,400  เมตร 
 จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ถึงฟากตะวันออกของทางหลวงสายสุรินทร์ – 
ร้อยเอ็ด  ตรงหลัก  กม.ที่  45  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2 
 ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงฟากตะวันออกของ
ทางไปตำบลหนองแวง  ตรงที่อยู่ห่างจากฟากเหนือของทางหลวงสายตำบลเกษตรวิสัย – ตำบลหนองแวง   
ไปทางทิศเหนือ  700 เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  3 
 จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงฟากใต้ของทางหลวงไปสุวรรณภูมิ – 
สุรินทร์  ตรงหลัก  กม.  ที่  48-600  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4 
 จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปสุวรรณภูมิ – สุรินทร์  ไปทางทิศใต้เป็นระยะ  
1,000  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  5 
 ด้านใต้  จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่  4  และหลักเขตที่  5  ไปทางทิศ
ตะวันตก  ถึงฝั่งตะวันออกของลำน้ำกุดกู่  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  6 
 ด้านตะวันตก จากหลักเขตท่ี 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 
 

ประวัติความเป็นมา 
            อำเภอเกษตรวิสัย เป็นอำเภอชั้น 2 ของจังหวัดร้อยเอ็ด  มีอาณาเขตกว้างขวาง  และเก่าแก่มานาน  
มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาพอมีหลักฐานจากคำเล่าสืบต่อกันมาว่า  อำเภอเกษตรวิสัย   เดิมชื่อ  “เมือง
เกษ”  มีพระศรีเกษตราธิไชย  (เหง้า)  เป็นอุปราชผู้ขอตั้งเมืองขึ้น  ในสมัยรัชกาลที่  5  มีพระบรมราช
โองการให้ตั้งเมืองใหม่ ที่บ้านดอนเสาโฮง  (ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอพนมไพร)  แต่พระศรีเกษตราธิไชย  
(เหง้า)  ผู้รับ      ราชโองการเห็นว่าควรย้ายจากบ้านดอนเสาโฮง  มาตั้งที่บ้านกู่กระโดน  ซึ่งสมัยนั้นอยู่ในเขต
เมืองสุวรรณภูมิ  เพราะเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ดี  และได้รับพระบรมราชานุญาตให้
ขนานนามว่า  “เมืองเกษ”  เพราะดินแดนแห่งนี้มีดอกเกษเป็นจำนวนมาก  รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
พืชพันธุ์ธัญญาหาร  ถึงกับมีคำกล่าวขานสืบต่อกันมาเสมอว่า “ข้อยอยู่ก้ำเมืองเกษ ดินดำน้ำชุ่ม ปลา
กุ่มบ้อนคือแข่แก่งหาง  ปลานางบ้อนคือขางฟ้าลั่น จักจั่นฮ้องคือฆ้องลั่นยาม” นั่นคือ  เมืองเกษแห่งทุ่ง
กุลาร้องไห้ 
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                 ต่อมาปีพุทธศักราช  2448 เมืองสุวรรณภูมิได้ยกฐานะเป็นอำเภอ  เมืองเกษตรวิสัย  ซึ่ง
ชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “เมืองเกษ” จึงแยกการปกครองออกมาและยกฐานะเป็นอำเภอเรียกว่า “อำเภอ
หนองแวง”  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  6  (พ.ศ.  2489)  ทางราชการเห็นว่าชื่ออำเภอไม่พ้องกับชื่อตำนานที่ตั้ง   
จึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอหนองแวงเป็น   “อำเภอเกษตรวิสัย”   ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
                เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตำบลเกษตรวิสัย  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอน  9  ก  ลงวันที่  24  
กุมภาพันธ์  2542  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542  ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ   
ผู้ว่าราชการจังหวัด  และกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัยเป็นผู้บริหารสูงสุด  มี
ภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และมติ  ครม.  ที่เก่ียวข้อง   
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื้อที่โดยประมาณ 8.22 

ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 5,187.5 ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง
ประมาณ 130-160 เมตร   โดยชุมชนเกษตรวิสัย  ตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเกษตรวิสัย 
ประกอบด้วย  11 หมู่บ้าน  13  ชุมชน   ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างกันใช้เวลาเดินทาง ประมาณ  5  
นาที   

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศโดยทั่วไป จังหวัดร้อยเอ็ดมีอากาศร้อนจัด แห้งแล้งในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวใน 

ฤดูหนาว  
สภาพอากาศ ของจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 

1. ฤดูรอ้น เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม 

3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
 

1.4  ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  ลำกุดกู่  อ่างเก็บน้ำชลประทาน ม.9 
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1.6  ลักษณะของไม้และปา่ไม้ 
 ป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ  ป่าไม้ส่วนใหญ่  ไม้ยาง  ไม้ประดู่  ไม้ยูคาลิปตัส  ไม้พยุง  ฯลฯ 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1  เขตการปกครอง 
ประกอบด้วย  11 หมู่บ้าน  13  ชุมชน   ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างกันใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ  5  นาที  ดังนี้ 
 
 
 
ลำดับที่ ชื่อชุมชน หมู่ที่ หมายเหตุ 

(ครัวเรือน) 

1 บ้านเกษตรวิสัย หมู่ที่  1 872 
2 วัดธาตุ  2/1 หมู่ที่  2 402 
3 วัดธาตุ  2/2 หมู่ที่  2 180 
4 หนองแวง 3/1 หมู่ที่  3 210 
5 หนองแวง 3/2 หมู่ที่  3 394 
6 บ้านป่ายาง หมู่ที่  4 188 
7 คุ้มใต้ หมู่ที่  8 496 
8 หนองแวง หมู่ที่  9 294 
9 คุ้มโรงพยาบาล หมู่ที่  10 301 
10 คุ้มโรงฆ่าสัตว์เก่า หมู่ที่  13 443 
11 คุ้มน้อย หมู่ที่  14 365 
12 บ้านป่ายาง หมู่ที่  15 373 
13 คุ้มกลาง หมูที่  16 337 

 

2.2 การเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ 
- การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นใช้เขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง  ได้แก่ 
เขตการเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย  ม.1,  ม.2,  ม.4,  ม.8  และ ม.15 
เขตการเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย  ม.3,  ม.9,  ม.10,  ม.13,  ม.14  และ  ม.16 
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3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 ประชากรทั้งสิ้น  10,944  คน  แยกเป็น  ชาย  5,298  คน  หญิง  5,646  คน  (ข้อมูล ณ  เดือน
กันยายน  2564) 
ลำดับที่ ชื่อชุมชน หมู่ที่ ประชากร รวม (คน) หมายเหตุ 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 บ้านเกษตรวิสัย หมู่ที่  1 481 467 948  
2 วัดธาตุ  2/1 หมู่ที่  2 558 461 1,019  
3 วัดธาตุ  2/2 หมู่ที่  2 178 319 497  
4 หนองแวง 3/1 หมู่ที่  3 313 354 667  
5 หนองแวง 3/2 หมู่ที่  3 434 454 888  
6 บ้านป่ายาง หมู่ที่  4 311 309 620  
7 คุ้มใต้ หมู่ที่  8 652 766 1,418  
8 หนองแวง หมู่ที่  9 453 489 942  
9 คุ้มโรงพยาบาล หมู่ที่  10 293 313 606  
10 คุ้มโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่  13 242 274 516  
11 คุ้มน้อย หมู่ที่  14 439 486 925  
12 บ้านป่ายาง หมู่ที่  15 524 515 1039  
13 คุ้มกลาง หมูที่  16 424 435 859  

 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
อัตราส่วนประชากร/เพศ/อายุ 
 

หมวดอายุ 
จำนวนประชากร อัตราส่วนระหว่างหมวดอายุ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
รวมทั้งหมด 5,298 5,646 10,944 48.41 51.59 100 

0 - 4 ป ี 231 222 453 2.11 2.03 4.14 
5 - 9 ปี 290 252 542 2.65 2.30 4.95 
10-14 ปี 326 271 597 2.98 2.47 5.45 
15 - 19 ปี 360 299 659 3.29 2.73 6.02 
20 - 24 ปี 376 346 722 3.44 3.16 6.60 
25 – 29 ปี 403 403 806 3.68 3.68 7.36 
30 – 34 ปี 393 403 796 3.59 3.68 7.27 
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35 – 39 ปี 382 388 770 3.56 3.48 7.04 
40 – 44 ปี 392 414 806 3.58 3.78 7.36 
45 – 49 ปี 428 488 916 3.91 4.46 8.37 
50 – 54 ปี 467 491 958 4.27 4.48 8.75 
55 – 59 ปี 444 556 1,000 4.06 5.08 9.14 
60 – 64 ปี 247 301 548 2.26 2.75 5.01 
65 – 69 ปี 228 308 536 2.08 2.82 4.90 
70 ปีขึ้นไป 331 504 835 3.02 4.62 7.64 

 

กลุ่มวัยเด็ก        อายุ   0-14 ปี                จำนวน     1,592     คน 
กลุ่มวัยทำงาน  อายุ  15 – 59 ปี   จำนวน     7,288    คน 
กลุ่มวัยสูงอายุ  อายุ   60  ปี  ขึ้นไป       จำนวน     2,064   คน 
 

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร   สำนักปลัดเทศบาล  (ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2564 ) 
 

เปรียบเทียบประชากรและครัวเรือน 

4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล          จำนวน        7     แห่ง 
             -  โรงเรียนประถมศึกษา              จำนวน        4     แห่ง 
            -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                   จำนวน        2      แห่ง 
 

4.2  สาธารณสุข 
-  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ        จำนวน           1         แห่ง 
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                จำนวน           8         แห่ง 
-  คลินิก                                         จำนวน         10         แห่ง 
-  สถานพยาบาล                            จำนวน           1         แห่ง 
-  อัตราการใช้ส้วม                          ร้อยละ         100      

ปี พ.ศ. 
จำนวนประชากร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

2560 5,523 5,795 11,318 4,662 
2561 5,483 5,773 11,256 4,710 
2562 5,447 5,770 11,217 4,754 
2563 5,320 5,658 10,978 4,820 
2564 5,298 5,646 10,944 4,855 
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-  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)    จำนวน         234         คน 
 

4.3  อาชญากรรม 
              - 

4.4  ยาเสพติด 
 

 ปัญหายาเสพติด  การแพร่ระบาดของนักเรียนนักศึกษาในหมู่บ้านที่เพ่ิมมากข้ึน   
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

 

1. ผู้สูงอายุ               1,671 คน 
2. ผู้พิการ        597 คน 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 

หมู่ที่ 
จำนวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลส์ติก 

(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

ทางลำลอง 
(สาย) 

1 11 4 5 - 2 
2 17 3 8 2 4 
3 14 3 7 3 1 
4 8 1 5 1 1 
8 8 4 3 1 - 
9 15 3 7 4 1 
10 12 3 4 1 4 
13 5 1 2 1 1 
14 9 3 4 - 2 
15 12 3 5 2 2 
16 7 4 3 - - 
รวม 118 32 53 15 18 

 
 
5.2  การไฟฟ้า 

- ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ  100    ของพ้ืนที่ 

- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                            4,855     ครัวเรือน 

- จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                            -        ครัวเรือน 
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- จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ                                     530    ครัวเรือน 

- จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ต้องการเพ่ิม             248    จุด 
- จำนวนระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์                          -      จุด 

5.3  การประปา 
 -     จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา              3,123   ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 64  ครัวเรือน 

- จำนวนครัวเรือนที่ไม่ใช้น้ำประปา            1,732   ครัวเรือน 
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการประปาในพ้ืนที่  คือ  การประปาส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมิ 

 

5.4  การคมนาคม/สื่อสาร 
 ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

- จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ                     -        แห่ง              

- จำนวนบ้านชุมสายโทรศัพท์                     -         แห่ง 

- สถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน       2         แห่ง   

- จำนวนสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต  15 
 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-  จำนวนที่ทำการไปรษณีย์                       1         แห่ง   

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่      

ทำนา  ทำสวน  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 
6.2  การประมง  มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน   
6.3  การปศุสัตว์  เช่น  การเลี้ยงโค  กระบือ  และเลี้ยงสุกร  ฯลฯ 
6.4  การบริการ   
-  มีร้านบริการเสริมสวย   จำนวน    42    แห่ง 
-  มีโรงแรมในพื้นที่   จำนวน      1   แห่ง 
-  มีรีสอร์ทในพ้ืนที่   จำนวน      4   แห่ง 
6.5  การท่องเที่ยว  คือ  กู่กระโดน  หมู่ที่  2 
6.6  อุตสาหกรรม  ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
-  กลุ่มออมทรัพย์  จำนวน   11 กลุ่ม 
-  กลุ่มทำดอกไม้จันทน์  จำนวน  1 กลุ่ม 
-  กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน  จำนวน  1   กลุ่ม 
-  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว จำนวน  1   กลุ่ม 
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-  กลุ่มทอผ้า   จำนวน  1   กลุ่ม 
-  กลุ่มจักรสาน   จำนวน  1 กลุ่ม 
6.8  แรงงาน  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  60  ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่       

ทำนา  ทำสวน  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  รับราชการ  ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน  ดังนี้ 
วัด  มีจำนวน  9  วัด  ได้แก่ 
1. วัดธาตุ 
2. วัดสระเกษ 
3. วัดกลาง 
4. วัดป่าสันติธรรม 
5. วัดบ้านป่ายาง 
6. วัดบ้านหนองแวง 
7. วัดป่าชลประทานรังสรรค์ 
8. วัดป่าบากศรีเกษภูมิไชย 
9. วัดป่าเทพนิมิตร 
7.2  ประเพณีและงานประจำปี 

              -  ประเพณีสงกรานต์                 เดือน  เมษายน 
-  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เดือน   กรกฎาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง            เดือน    พฤศจิกายน 

         7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  การทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์  การจักรสาน  การทอผ้า   
 ภาษาถ่ิน  ใช้ภาษาอีสาน 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ำ 
-  จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง         6         แห่ง 
-  จำนวนคลองชลประทาน                   1           แห่ง 
-  จำนวนอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น       1           แห่ง 
-  จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ              2           แห่ง 
-  จำนวนบ่อบาดาล                      968  แห่ง 
8.2  ป่าไม ้ ป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ  ป่าไม้ส่วนใหญ่  ไม้ยาง  ไม้ประดู่  ไม้ยูคาลิปตัส  ไม้พยุง  

ฯลฯ 
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8.3  ภูเขา  ไม่มีภูเขาในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 

 

************************ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

             1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  6 ยุทธศาสตร์  
                   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
                   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
                   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
                   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

             1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
วิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
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 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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         1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวดั 
 1)  แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (1)  ด้านการเพ่ิมศักยภาพของสินค้า 
  (2)  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
  (3)  ด้านการยกระดับการท่องเที่ยว 
  (4)  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
   (5)  ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ำ 
 

         2)  แผนพัฒนากลุม่จังหวัด   
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  “ร้อยแก่นสารสินธุ์”  ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด  
จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม  และจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
 

         3)  แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  บนพ้ืนฐานแหล่งผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน  และเป็นเมืองน่าเที่ยว  น่าอยู่” 
  พันธกิจ 

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ  เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม  
เพ่ิมศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

- พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า  การลงทุน  เชื่อมโยงการบริการ 
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้ง  วัฒนธรรม  ค่านิยม  และประเพณีที่ดีงาม  สามารถผสมผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  สร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้ภาคประชาสังคม  และ 
ส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์รวม 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  (GPP)  เติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

- สังคมมีความม่ันคง  ปลอดภัย  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ยุทธศาสตร์ที่  1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
และอาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

1. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร 
2. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น  (10  กิโลกรัมต่อปี) 
2. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
3. ร้อยละของจำนวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรได้รับมาตรฐาน

เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  (ร้อยละ  60) 
4. พ้ืนที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขึ้น 50 แปลง 
5. ร้อยละของหมู่บ้านมีตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในปี  2564  (ร้อยละ  50) 

 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิ  

คุณภาพสูง 
2. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ หรือเกษตรกรรมทางเลือก 
3. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  และการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ภายใตเ้กษตรอินทรีย์  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. สนับสนุน  ส่งเสริมเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร  ให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น  และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  การผลิตและการลงทุน 

 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า  การลงทุน 
2. เศรษฐกิจดี  และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  2  ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
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3. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น  (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
4. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า  OTOP  เพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 10 ต่อปี) 

 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและงานประเพณี 

วัฒนธรรมอีสานต่อเนื่องทั้งปี 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง  และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมตลาดการค้า  การลงทุน  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ  

(Medical Hub) 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา  SMEs  เพ่ือการค้าและการส่งออก 

  
ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   และสังคม ให้เข้มแข็ง  

 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย  มีคุณภาพ  เป็นคนดีคนเก่ง  มีอาชีพมีรายได้ 
2. คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้  พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขึ้น

พ้ืนฐาน  (ร้อยละ100) 
2. ไอคิวของเด็ก เยาวชน อายุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2564 เท่ากับ 101 
3. อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน และทางเดินหายใจเรื้อรัง

ลดลง ร้อยละ 20 
4. ร้อยละของผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
5. ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 95) 
6. ร้อยละของครัวเรือนยากจน  เป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์  จปฐ.ลดลง (ร้อยละ 80) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง 
2. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพ 
3. สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
5. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีคุณภาพและย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
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1. เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
2. คืนความอุดมสมบูรณ์  สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี  (ร้อยละ  95  ต่อปี) 
2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟูและปลูกป่าเพ่ิมขึ้น  (จำนวน  600 ไร่/ปี) 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 15) 
4. ครัวเรือนมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนต่อปี (ร้อยละ 0.5) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลายหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่

ต้นไม้และป่าชุมชน 
3. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชากร  รวมทั้งปัญหา

สิ่งแวดล้อมอ่ืน 
4. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

 ประชาชนมีความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรม 
 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของจำนวนคดีอาชญากรรมในคดี 5  กลุ่ม  จับกลุ่มผู้กระทำผิด  (ร้อยละ  85) 
2. จำนวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด       (ร้อยละ  95) 
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
3. เพ่ิมศักยภาพการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริหารภาครัฐ 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

 “เป็นท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน   
 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้  
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคง 

2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจากภายในจังหวัด 
เป้าประสงค์รวม 
1. ท้องถิ่นมีความมั่นคง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  (พ.ศ.2566-2570) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ 
 -  เป็นท้องถิ่นน่าอยู่  มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  (จำนวน  203  แห่ง/ปี) 
2. จำนวยชลประทานเพื่อการเกษตรเพ่ิมขึ้น  (จำนวน  20 แห่ง/ปี) 
3. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู  (จำนวน  20 แห่ง/ปี) 
4. จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมขึ้นอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น               

(จำนวน  5 แห่ง/ปี) 
 
 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
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2. พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ  พัฒนา
ชลประทานและเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. พัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร  กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

4. บริการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม  โดย
มีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ของ
ประชาชนในการฟ้ืนฟู  ปลูกป่าและป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำ  พ้ืนที่ลุ่มน้ำ  และป้องกันการ  
ชะล้างพังทลายของดิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพ  มีงานทำ  มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
2. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง  สมานฉันท์  เกื้อกูล  เอ้ืออาทรต่อกัน 
ตัวช้ีวัด 
1. เด็ก/นักเรียน  และเยาวชน  ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

(ร้อยละ 100) 
2. ประชาชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีวิต  (ร้อยละ  85) 
3. แรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ  (ร้อยละ  50) 
4. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ  (ร้อยละ  80) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านการศึกษาทั้งในระบบ  และนอกระบบ  สืบ

ทอดองค์ความรู้  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่นและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบ

พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การประกอบอาชีพ  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการและสนับสนุนชุมชน
ต้นแบบ 

3. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในระบบ  แรงงานนอกระบบ  และแรงงานวิสาหกิจชุมชน  ไปสู่
แรงงานที่มีความรู้  มีฝีมือ  ความเชี่ยวชาญ 

4. พัฒนาสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม  
การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ  ป้องกันปัญหาจากยาเสพติด  ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของประชาชน  และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
1. การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ  5  ต่อปี) 
2. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น  และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ

ธรรมเพ่ิมข้ึน  (จำนวน  20 แห่ง/ปี) 
3. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  การบริการ  การผลิต  การค้าเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  5  ต่อปี) 
4. จำนวนนวัตกรรมทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  (จำนวน  5  โครงการ/ปี) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน  เพื่อเพ่ิมมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว  การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การบริการ  การผลิต  การค้า  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  การ
ลดต้นทุนการผลิต  และการใช้พลังงานทดแทน 

4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ให้เป็นเกษตรปลอดภัย  สู่
มาตรฐานสากล  เกษตรอินทรีย์  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
เป้าประสงค์ 
1. ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  มีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
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1. จำนวนประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพ่ิมข้ึน  (จำนวน  12,000  คน/ปี) 
2. การมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ  เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ  100) 
3. การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  100) 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้นำ

ชุมชน  คำนึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่า  การมีส่วนร่วมและ
มีคุณธรรม  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน  เพ่ือแก้ปัญหา  การปฏิรูปและ
การพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

3. บริหารแบบบูรณาการ  และแบบประชารัฐ  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
4. การสร้างความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  อำนวยความยุติธรรม  การลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 

5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  เสมอภาค
และเป็นธรรม 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 

“เป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางตลาดการเกษตร  

ด้วยระบบผังเมืองที่ดีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

 2.2  ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัด  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ 
 
 2.3  เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  เพ่ือพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.  เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 5.  เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 6.  เพ่ือพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.  เพ่ือพัฒนาด้านอื่นๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 2.4  ตัวชี้วัด 
 1.  กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน  วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ตรวจ
รับงานโดยจะต้องได้คุณภาพที่ดี  ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
 2.  กรณีโครงการด้านอ่ืน ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนทุกประการ 
 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่  เช่น  ถนน  รางระบายน้ำ  ท่อลอดเหลี่ยม  ท่อ  ค.ส.ล. 
ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่าง ๆ  สิ่งก่อสร้าง 
ในฌาปนสถาน  ป้ายจราจร  กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ   
ไฟกระพริบ  ฯลฯ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
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ส่งเสริมสตรี  เดก็และเยาวชน  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ 
ประชาชน  การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่  ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่
ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  ฯลฯ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนา
ศักยภาพผู้นำชุมชน  สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ข่าวสาร  เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

-พัฒนา  วางแผน  ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
-พัฒนา  วางแผนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตำบลเกษตรวิสัย  ฯลฯ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น  ปลูกต้นไม้  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ ฯลฯ 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 

พัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 
-โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
-โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 
-โครงการประเพณีวันออกพรรษา 
-โครงการประเพณีวันลอยกระทง ฯลฯ 
-เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  เข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวทางการปฏิบัติ  รวมทั้งระเบียบต่าง  ๆ  เพ่ือนำไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
-เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
-เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล 
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2.6  กลยุทธ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
      1.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณา
การ  เพ่ือป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก  และการขาดน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค  ในฤดูแล้ง 
      1.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร  นำผังเมือง/ผังชุมชน มาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน 
      1.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรแหล่งลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ 
      1.5  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัย  
และสภาพแวดล้อม  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส 
      2.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  การ
ป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ  และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไป 
      2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  ป้องกันกลุ่มเสี่ยง  และ
ประชาชนทั่วไป  ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ด้านการรวมพลังทุกภาคส่วน 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค
พลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  ข่าวสาร  เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน  การสื่อสารในชุมชน  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน  ความเสมอภาค  เสรีภาค 
 
 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หามาตรการเชิงป้องกันและ 
กำหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี  การส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของ
ผู้บริหาร  ข้าราชการท้องถิ่น  และประชาชน  การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การจัดหา
สถานที่และอุปกรณ์การช่วยเหลือเพ่ือบูรณาการร่วมกันเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 

3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ให้สำรวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย   
ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ  สร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้งเหตุ  และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจำนวนการ
เกิดเหตุร้ายที่เกิดข้ึน 

3.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน   
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การจัดตั้งกลุ่มพลังประชาชน  ใช้รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง  สร้างจิตสำนึกชุมชน  ปลูกฝังอุดมการณ์  คุณธรรม     
พลเรือน    ระดับต้น  ทั้งภาคประชาชน  เยาวชน  และหนว่ยงานของภาครัฐขยายผลการดำเนินงานกิจกรรม
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารโดยคำนึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปร่งใส   
ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่าและมีคุณธรรม 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ 
การท่องเที่ยว 

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ  สร้างสรรค์ 
ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม  สำรวจหาสถานที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 
กับการค้าขายและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย  เพื่อเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปี 

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานที่  กลุ่มอาชีพ  อาหาร 
และเส้นทางคมนาคม  เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น 

4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ได้ 
มาตรฐาน  พัฒนาฝีมือแรงงานวิสาหกิจชุมชน  ให้ความสำคัญกับแรงงานทั้งระบบ  นอกระบบและส่งเสริม
การมีงานทำ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และบำรุง  รักษาป่าและน้ำ 

อย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  การกำจัดขยะ  โดยมีการบูรณาการของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ  การทำฝายชะลอน้ำ 
ในแหล่งน้ำสำคัญ ๆ  ของชุมชน 

5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปลูกป่าเพ่ือเก็บรักษาน้ำใต้ดิน 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อการขุดเจาะบาดาล 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา  ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ   

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการสำรวจข้อมูล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวบรวมเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนท้องถิ่น  โดยสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยาย
ความคิด  แปลงเป็นจุดเด่นให้แก่  ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์กลาง  การศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของจังหวัด  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 

7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
ความเข้มแข็ง  ร่วมมือและเกื้อกูลกันในการพัฒนาท้องถิ่น 

7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาความรู้  ความสามารถของบุคลากร 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ 

ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทาง
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) คือ เป็นเมืองน่าอยู่  พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางตลาด
การเกษตร  ด้วยระบบผังเมืองท่ีดี  และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  มุ่งพัฒนา  7  ด้าน  ได้แก่ 
การพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนา 
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ด้านอื่น  ๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตด้วยเทคนิค  SWOT   
  การวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength = S)  จุดอ่อน  (Weakness = W)  และ
ปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunity = O)  และอุปสรรค  (Threat = T)  เป็นเครื่องมือ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ได้ดังนี้ 
 

1. จุดแข็ง (STRENGTH) 
-  เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 
-  มีแรงงานจำนวนมากและราคาถูก 
-  เป็นแหล่งค้าส่งปลาน้ำจืด 
-  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  สภาพแวดล้อมดี  เมืองน่าอยู่ 
-  เป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
 

2. จุดอ่อน (WEAKNESS) 
-  ปัญหาภัยธรรมชาต ิ
-  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
-  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูงเนื่องจากขาดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
-  ขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมชุมชน 
-  ขาดแหล่งน้ำใช้ในภาคการเกษตร 
-  ขาดความสามัคคีในชุมชน 

 

3. โอกาส (OPPORTUNITY) 
-  นโยบายข้าวหอมมะลิของจังหวัด 
-  ความต้องการแรงงานยังมีอีกมาก 
-  นโยบายของจังหวัดในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
-  นโยบายการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ให้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 
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 4.    อุปสรรค (THREAT) 
  -  ขาดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
  -  ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 
  -  ขาดการประสานงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
 จุดแข็ง  
 -  ประชาชนในเขตเทศบาลกว่าร้อยละ  60  ประกอบอาชีพทำนา  โดยมีพ้ืนที่นาบางส่วนอยู่ใน
เขตทุ่งกุลาร้องไห้  อันเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาด 
 - มีแรงงานจำนวนมากและราคาถูก  ทั้งประเภทมีฝีมือ  กึ่งฝีมือ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ       
นักลงทุน  ประกอบกับค่าแรงที่ต่ำเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน  จึงเป็นโอกาสและช่องว่างของนักธุรกิจและนักลงทุนที่
จะใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 - เป็นแหล่งค้าส่งปลาน้ำจืด  โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า  10  ราย  ทำรายได้ปีละกว่า         
สิบล้านบาท  โดยมีตลาดส่งอยู่บริเวณใกล้เคียง  ไปจนถึงจังหวัดนครพนม  ขอนแก่น  และอุดรธานี 
 - ตำบลเกษตรวิสัย  จัดเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดี  เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมและ
แหล่งมลพิษอ่ืน ๆ ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้าน  หรือที่เรียกว่า  ฮีต  12  คลอง  14       
ไว้เป็นอย่างดี  โดยมีประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นงานใหญ่ของชุมชนที่ร่วมกันสืบทอด   
 -  เกษตรวิสัยจัดเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบก  โดยมีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน  ๆ หลาย
จังหวัด  เช่น  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดสุรินทร์  เป็นต้น 
 

 จุดอ่อน  
 - พ้ืนที่การเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมักประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
เป็นประจำทุกปี  เนื่องจากน้ำล้นจากลำน้ำเสียวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร  ซึ่งเป็น
ปัญหาเรื้อรังและทำความเสียหายแก่ประชาชนมาโดยตลอด 
 -  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ประชาชนในเขตเทศบาลกว่าร้อยละ  60  ประกอบอาชีพ     
ทำนา  ถึงแม้จะประสบปัญหาราคาที่ค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอน  โดยสาเหตุเกิดจากการขาดการรวมกลุ่ม   
ทำให้ขาดอำนาจต่อรองและเมื่อได้ผลผลิตมาต่างคนต่างรีบจำหน่ายเพื่อนำมาใช้หนี้สินที่เกิดจากการลงทุนใน
การเกษตรอีกท้ังผลกำไรที่น้อยไม่สามารถเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพและผลผลิต 
ให้ได้ดี 
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 - เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายแรงงานสูง  ซึ่งเกิดจากปัญหาการขาด
การจ้างงานในพ้ืนที่  รวมทั้งการที่ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ทำการเกษตรได้ในหน้าแล้ง  จากปัญหาการขาดแหล่งน้ำ      
ทำให้ขาดการจ้างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว  จึงเกิดการอพยพเคลื่อนย้ายไปทำงานที่อ่ืน 
 - การขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมในชุมชน  เนื่องจากรูปแบบของสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่ความ
เป็นสังคมเมือง  และการขาดผู้นำที่เข้มแข็งและมีจิตสาธารณะในชุมชน 
 -   เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนในการทำนาและ
แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในฤดูแล้ง  ทำให้เกิดข้อจำกัดในปริมาณพ้ืนที่การผลิต  และเกิดพ้ืนที่ว่าง
เปล่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเสียเปล่าทั้งพ้ืนที่การเกษตรและแรงงานที่รอฤดูกาล
เพาะปลูก 
 -  ชุมชนเกษตรวิสัย  เป็นชุมชนชนบทที่กำลังพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเมือง  รวมทั้งรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนเป็นการเอาตัวรอด  ต่างคนต่างอยู่และขาดความสามัคคี 
 
 
 
 

โอกาส  
 -  นโยบายส่งเสริมข้าวหอมมะลิของจังหวัด  จะทำให้ข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้มีชื่อเสียง
และได้รับการยอมรับมากข้ึน  ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพและผลผลิตให้ดีขึ้น 
 -  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ทำให้ความต้องการแรงงานมากขึ้น  ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับแรงงานในเขตที่จะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น  รวมถึงเมื่อแรงงานเหล่านี้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง  ก็จะนำทักษะความรู้ที่ได้จากการทำงานใน
ต่างประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน  ๆ  กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ 
 -  จากการที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จะเป็น
โอกาสให้แรงงานซึ่งมีอยู่จำนวนมากในเขตเทศบาล  ที่ยังขาดโอกาสและทักษะให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จนเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเขตพ้ืนที่ 
 -  จากนโยบายการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ให้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย  จะเป็นโอกาส
อันดีในการปลูกจิตสำนึกความรู้ความสามัคคีของคนในพ้ืนที่ 
 

อุปสรรค  
 -  ปัญหาการขาดการจ้างงานในพ้ืนที่  เป็นอุปสรรคในการพัฒนาของเทศบาล  ประชาชน     ไม่
น้อยต้องอพยพไปทำงานต่างถิ่นที่มีการจ้างงาน  เช่น  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  ทิ้งเด็ก 
และคนแกใ่ห้อยู่เฝ้าบ้าน 
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 -  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เป็นปญัหาที่สร้างความเสียหาย  และความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลเป็นอย่างมาก  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เมื่อประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติ  ก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้  ก่อให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ ตามมามากมาย 
 -  การขาดการประสานงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน  ทำให้การแก้ปัญหาสำเร็จยาก  
เช่น  การแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่  รวมทั้งการขาดการบูรณาการงานและงบประมาณ  เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานที่ดีกว่า  ยังไม่เกิดข้ึน 
 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 จากการที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน  7  ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้นจึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC  ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน  ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว  คนทำงาน  หรือการอ่ืน
ใด  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ  เช่น  ถนน  ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ 
ภาษาต่างประเทศที่จำเป็น  เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ปัญหาในชุมชนจะรุนแรงขึ้นถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี  เช่น  ปัญหาการแบ่งชนชั้น  ปัญหา 

อาชญากรรม  ฯลฯ 
 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  ของไทย  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และความสงบ
เรียบร้อยมากข้ึน  เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นอาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น  ทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่รู้กฎหมาย  อีกท้ังอาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม  ยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น  จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน 
ประเทศไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการ 
ท่องเที่ยว 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ต้องเร่งพัฒนากู่กระโดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรู้จักมากขึ้น 
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน  ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิด 
จากคนไทยคือ  การเพ่ิมข้ึนของประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ  หรือการขยายที่ดินให้
นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ  

ในอาเซียน  ดังนั้นเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยจึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การ 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ให้บริการด้านการอนุญาต  อนุมัติ  ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการ 
ทำนิติกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งเก่ียวกับรัฐ  เช่น  การเสียภาษีบำรุงท้องที่  การเสียภาษีป้าย เป็นต้น  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นต่างชาติได้ 

 
*************************** 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง อบจ.

พืน้ฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด พมจ.

คุณภาพชีวติ การด าเนินงานอืน่ๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ

บริหารทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารทัว่ไป ส านักปลัด

ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารทัว่ไป ส านักปลัด จังหวดั

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย บริหารทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารทัว่ไป กองคลัง การท่องเทีย่ว

การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา แห่งประเทศไทย

และการท่องเทีย่ว บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

ส่วนที ่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบตัิ
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ กระทรวงทรัพยากร

จัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บริหารทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีตประเพณี บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา กระทรวงวฒันธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิน่ เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอืน่ๆ ทีส่อดคล้องกับ บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารทัว่ไป ส านักปลัด จังหวดั

นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บริหารทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

ของจังหวดั และเจตนารมณ์ของประชาชนในพืน้ที่ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ กองการศึกษา

นันทนาการ

เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
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ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 เพ่ิมศักยภาพการผลติขา้วหอมมะลแิละสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐานเกษตรอินทรยีแ์ละอาหารปลอดภยั

ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที ่ 1  พัฒนาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติโครงการ) 2,566     2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพือ่ใหป้ระชาชน ท่อ ค.ส.ล. 8,110,000  8,110,000  8,110,000 8,110,000  8,110,000  มีท่อระบายน ้าที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

แก้ไขระบบระบายน ้า ได้มีท่อระบายน ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ระบายน ้าได้ ความสะดวก

ภายในเขตเทศบาลและ ส้าหรับใช้ในการ เมตร พร้อมบอ่พกั สะดวก ในการสัญจร

พื นที่โดยรอบเทศบาลฯ ระบายน ้าได้ ทุกระยะ 10 เมตร ไป-มา และ

ม.2  (บริเวณถนนสาย สะดวกรวดเร็ว ยาวรวม  2,600  เมตร ปอ้งกัน

หนองเอี่ยนช่วงจาก ปอ้งกัน ตามแบบแปลน น ้าท่วมขัง

ทางหลวงสายอรุณ น ้าท่วมขัง ที่เทศบาลก้าหนด

ประเสริฐไปทางทิศใต้)

ติดเขต อบต.เกษตรวสัิย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวสิยั

แบบ ผ.02/1
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ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 เพ่ิมศักยภาพการผลติขา้วหอมมะลแิละสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐานเกษตรอินทรยีแ์ละอาหารปลอดภยั

ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที ่ 1  พัฒนาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติโครงการ) 2,566     2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพือ่ใหป้ระชาชน ท่อ ค.ส.ล. 1,250,000  1,250,000  1,250,000 1,250,000  1,250,000  มีท่อระบายน ้าที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

แก้ไขระบบระบายน ้า ได้มีท่อระบายน ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ระบายน ้าได้ ความสะดวก

ภายในเขตเทศบาลและ ส้าหรับใช้ในการ เมตร พร้อมบอ่พกั สะดวก ในการสัญจร

พื นที่โดยรอบเทศบาลฯ ระบายน ้าได้ ทุกระยะ 10 เมตร ไป-มา และ

ม.2  (บริเวณถนน สะดวกรวดเร็ว ยาวรวม  400  เมตร ปอ้งกัน

คุยบกัค ้า  ช่วงจาก ปอ้งกัน ตามแบบแปลน น ้าท่วมขัง

ทางหลวงสายอรุณ น ้าท่วมขัง ที่เทศบาลก้าหนด

ประเสริฐไปทางทิศใต้)

ติดเขต อบต.เกษตรวสัิย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวสิยั

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02/1
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ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 เพ่ิมศักยภาพการผลติขา้วหอมมะลแิละสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐานเกษตรอินทรยีแ์ละอาหารปลอดภยั

ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที ่ 1  พัฒนาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติโครงการ) 2,566     2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3 โครงการก่อสร้าง เพือ่ใหก้าร ปรับปรุงถนน 2,500,000  2,500,000  2,500,000 2,500,000  2,500,000  มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต คมนาคมสะดวก แอสฟลัท์ติกคอนกรีต (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

และปลอดภยั ทับผิวคอนกรีตเดิม เพิม่ขิ น ในการสัญจร

สายหนองแวงสามัคคี ไป-มา 

(ช่วงจากถนน

ปทัมานนท์ไปทางทิศ

ตะวนัตก ผิวจราจร

พื นที่ไม่น้อยกวา่

6,420 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.3,9

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวสิยั

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02/1
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ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 เพ่ิมศักยภาพการผลติขา้วหอมมะลแิละสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐานเกษตรอินทรยีแ์ละอาหารปลอดภยั

ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที ่ 1  พัฒนาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติโครงการ) 2,566     2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 เพือ่ใหก้าร 2,500,000  2,500,000  2,500,000 2,500,000  2,500,000  มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คมนาคมสะดวก (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

และปลอดภยั เพิม่ขิ น ในการสัญจร

ไป-มา 

ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.3,9

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวสิยั

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02/1
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ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 125     150,910,100 125     150,910,100 125    150,910,100   125     150,910,100 125     150,910,100  625     754,550,500     

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3        1,600,000     3        1,600,000     3       1,600,000      3        1,600,000     3        1,600,000      15      8,000,000        

รวม 128    ######## 128    ######## 128   152,510,100  128    ######## 128    152,510,100 640    762,550,500    

2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสง่เสริม

คุณภาพชวีิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 17       22,230,000   17      22,230,000   17      22,230,000     17       22,230,000   17      22,230,000    85      111,150,000     

2.2 แผนงานงบกลาง 2        350,000       2        350,000       2       350,000         2        350,000       2        350,000        10      1,750,000        

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 4        1,300,000     4        1,300,000     4       1,300,000      4        1,300,000     4        1,300,000      20      6,500,000        

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 12       815,000       12      815,000       12      815,000         12       815,000       12      815,000        60      4,075,000        

      นนัทนาการ

2.5 แผนงานการสาธารณสุข 15       2,373,200     15      2,373,200     15      2,373,200      15       2,373,200     15      2,373,200      75      11,866,000      

2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3        486,200       3        486,200       3       486,200         3        486,200       3        486,200        15      2,431,000        

2.7 แผนงานบริหารทั่วไป 3        55,000         3        55,000         3       55,000          3        55,000         3        55,000          15      275,000          

2.8 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3        2,600,000     3        2,600,000     3       2,600,000      3        2,600,000     3        2,600,000      15      13,000,000      

2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01
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รวม 59      30,209,400  59      30,209,400  59     30,209,400    59      30,209,400  59      30,209,400   295     151,047,000    

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดั

ระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 24       2,650,000     24      2,650,000     24      2,650,000      24       2,650,000     24      2,650,000      120     13,250,000      

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 18       2,520,000     18      2,520,000     18      2,520,000      18       2,520,000     18      2,520,000      90      12,600,000      

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1        10,000         1        10,000         1       10,000          1        10,000         1        10,000          5        50,000            

รวม 43      5,180,000    43      5,180,000    43     5,180,000     43      5,180,000    43      5,180,000     215     25,900,000     

4) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ

วางแผนการสง่เสริมการลงทนุ 

พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

2.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

28



29

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 4        480,000       4        480,000       4       480,000         4        480,000       4        480,000        20      2,400,000        

4.2 แผนงานการศึกษา 2        610,000       2        610,000       2       610,000         2        610,000       2        610,000        10      3,050,000        

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1        780,000       1        780,000       1       780,000         1        780,000       1        780,000        5        3,900,000        

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11       1,980,000     11      1,980,000     11      1,980,000      11       1,980,000     11      1,980,000      55      9,900,000        

รวม 18      3,850,000    18      3,850,000    18     3,850,000     18      3,850,000    18      3,850,000     90      19,250,000     

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหาร

จดัการ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 แผนงานการสาธารณสุข 10       13,530,000   10      13,530,000   10      13,530,000     10       13,530,000   10      13,530,000    50      67,650,000      

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 8        9,288,000     8        9,288,000     8       9,288,000      8        9,288,000     8        9,288,000      40      46,440,000      

5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3        170,000       3        170,000       3       170,000         3        170,000       3        170,000        15      850,000          

รวม 21      22,988,000  21      22,988,000  21     22,988,000    21      22,988,000  21      22,988,000   105     114,940,000    

2.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01
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6) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา

ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี

และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

6.1 แผนงานการศึกษา 88       25,936,050   88      25,936,050   88      25,936,050     88       25,936,050   88      25,936,050    440     129,680,250     

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 21       1,764,000     21      1,764,000     21      1,764,000      21       1,764,000     21      1,764,000      105     8,820,000        

      และนนัทนาการ

6.3  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 12       10,515,000   12      10,515,000   12      10,515,000     12       10,515,000   12      10,515,000    60      52,575,000      

รวม 121    38,215,050  121    38,215,050  121   38,215,050    121    38,215,050  121    38,215,050   605     191,075,250    

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นอ่ืนๆ ที่

สอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล 

2.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01
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แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจงัหวัด

และเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 29       8,233,400     29      8,233,400     29      8,233,400      29       8,233,400     29      8,233,400      145     41,167,000      

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3        9,104,000     3        9,104,000     3       9,104,000      3        9,104,000     3        9,104,000      15      45,520,000      

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3        550,000       3        550,000       3       550,000         3        550,000       3        550,000        15      2,750,000        

7.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 1        20,000         1        20,000         1       20,000          1        20,000         1        20,000          5        100,000          

      และนนัทนาการ

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน 2        15,464,600   2        15,464,600   2       15,464,600     2        15,464,600   2        15,464,600    10      77,323,000      

7.6 แผนงานการสาธารณสุข 1        14,752,500   1        14,752,500   1       14,752,500     1        14,752,500   1        14,752,500    5        73,762,500      

7.7 แผนงานการศึกษา 1        2,766,800     1        2,766,800     1       2,766,800      1        2,766,800     1        2,766,800      5        13,834,000      

รวม 40      50,891,300  40      50,891,300  40     50,891,300    40      50,891,300  40      50,891,300   200     254,456,500    

รวมทั้งสิ้น 430    ######## 430    ######## 430   303,843,850  430    ######## 430    303,843,850 2,150  1,519,219,250 

31



เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1    แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 1.โครงการปรับปรุง ติดต้ังอนิเตอร์เนต็ 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านกัปลัด

ระบบอนิเตอร์เนต็และ ฯลฯ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

ติดต้ังอนิเตอร์เนต็ชุมชน

ค่าที่ดิน 2.โครงการติดต้ัง กอ่สร้าง 30,000         30,000        30,000       30,000       30,000       ส านกัปลัด

และส่ิงกอ่สร้าง หอกระจายข่าว หอกระจายข่าว (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

ฯลฯ

3.โครงการปา้ยบอกทาง 1,000,000     1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000   ส านกัปลัด

จราจร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

4.โครงการจัดซ้ือสัญญาณ จัดซ้ือสัญญาณเตือนไฟ 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านกัปลัด

เตือนไฟกระพริบโซล่าเซล กระพริบโซล่าเซล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

5.โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านกัปลัด

ภายในเขตเทศบาล พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

งบประมาณ

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั
แบบ ผ.03
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เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1    แผนงานบริหารทั่วไป ค่าที่ดิน 6.โครงการเพิ่มจุด/ซ่อมบ ารุง เพิ่มจุด/ซ่อมบ ารุง 50,000         50,000        50,000       50,000       50,000       ส านกัปลัด

และส่ิงกอ่สร้าง เสียงตามสาย เสียงตามสาย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

7.โครงการจัดท าร้ัว จัดท าร้ัวและจัดท าปา้ย 500,000       500,000      500,000      500,000      500,000      ส านกัปลัด

และจัดท าปา้ย เทศบาลฯ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

8.โครงการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารฯ 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านกัปลัด

ส านกังานเทศบาล เทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

ต าบลเกษตรวิสัย ต าบลเกษตรวิสัย

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซม 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านกัปลัด

อาคารที่พกัผู้โดยสาร อาคารที่พกัผู้โดยสาร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

2    แผนงานบริหารงานคลัง ค่าที่ดิน โครงการปรับปรุง กอ่สร้างหอ้งเกบ็เอกสาร 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000      กองคลัง

และส่ิงกอ่สร้าง หอ้งเกบ็เอกสารและพสัดุ และพสัดุ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

3    แผนงานการศึกษา ค่าที่ดิน 1.โครงการการศึกษา -ติดต้ังสัญญาณ 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000      กองการศึกษา

-งานระดับกอ่นวัยเรียน และส่ิงกอ่สร้าง ทางไกลผ่านสัญญาณ ดาวเทยีม (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

และประถมศึกษา ดาวเทยีม -จัดซ้ือโทรทศัน์

จ านวน 1 เคร่ือง

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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2.โครงการปรับปรุง -จัดท าสวนหย่อม 1,000,000     1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000   กองการศึกษา

ภมูทิศันส์ถานศึกษา ปลูกต้นไม ้ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

สังกดัเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย จัดซ้ือซุ้มศาลา ฯลฯ

3.โครงการต่อเติมซ่อมแซม 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000      กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

ประกอบโรงเรียนเทศบาล 1

เกษตรวิสัย

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4    แผนงานการสาธารณสุข ค่าที่ดิน 1.โครงการจัดหาสถานที่ จัดซ้ือที่ดิน 5,000,000     5,000,000    5,000,000   5,000,000   5,000,000   กองสาธาฯ

และส่ิงกอ่สร้าง ก าจัดขยะ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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2.โครงการเตาเผาไร้มลพษิ กอ่สร้างเตาเผา 4,800,000     4,800,000    4,800,000   4,800,000   4,800,000   กองสาธาฯ

ไร้มลพษิ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

3.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซม 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      กองสาธาฯ

โรงฆา่สัตว์เทศบาลฯ โรงฆา่สัตว์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

4.โครงการพฒันาตลาดสด ปรับปรุง/ซ่อมแซม 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      กองสาธาฯ

เทศบาล 1, 2 ต่อเติมตลาดสด (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

ค่าครุภณัฑ์ 5.โครงการจัดซ้ือ/อปุกรณ์ จัดซ้ืออปุกรณ์ 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      กองสาธาฯ

การออกก าลังกาย การออกก าลังกาย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

เปา้หมาย หน่วยงาน

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

5    แผนงานการศาสนา ค่าที่ดิน โครงการกอ่สร้าง กอ่สร้างอนสุาวรีย์ 60,000         60,000        60,000       60,000       60,000       กองการศึกษา

วัฒนธรรม และส่ิงกอ่สร้าง อนสุาวรีย์เจ้าเมอืงเกษ เจ้าเมอืงเกษ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

และนนัทนาการ

6    แผนงานเคหะ ค่าที่ดิน 1.โครงการกอ่สร้างลานกฬีา กอ่สร้างลานกฬีา 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      กองสาธาฯ

และชุมชน และส่ิงกอ่สร้าง เอนกประสงค์ เอนกประสงค์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) กองช่าง

2.โครงการกอ่สร้างสนาม กอ่สร้างสนามฟตุซอล 2,500,000     2,500,000    2,500,000   กองช่าง

ฟตุซอล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

รวม 16,250,000  16,350,000 16,350,000 13,850,000 13,850,000 
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,300,000  1,300,000 1,300,000  1,300,000 1,300,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,760 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

คอนกรีตเดิมสายสังขศิลา สะดวกปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

เสนอโดย ชุมชน  ม .2,  ม.10

2 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,260,000  1,260,000 1,260,000  1,260,000 1,260,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,700 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

คอนกรีตเดิมสายธรรมรักษา สะดวกปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

เสนอโดย ชุมชน  ม .14

3 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 400,000    400,000   400,000    400,000    400,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หม่ 14 (ช่วงจากถนนธรรมรักษา คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  2,000 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ถึง ถนนหลักเมือง) สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล เสนอโดยชุมชน สัญจรไป-มา

ปลอดภยั หมู1่3,14

4 โครงการปรับปรุงถนนพร้อม เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพร้อมระบบจราจร 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระบบจราจรหนา้โรงพยาบาลฯ คมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

บริเวณหนา้แยกศาลเจา้ สะดวกปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .14 สัญจรไป-มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

5 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,250,000  1,250,000 1,250,000  1,250,000 1,250,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  2,700 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

คอนกรีตเดิมสายสนามม้า สะดวกปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

เสนอโดย ชุมชน  ม .1

6 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 900,000    900,000   900,000    900,000    900,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  2,000  ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

คอนกรีตเดิมสายชลประทาน สะดวกปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

เสนอโดย ชุมชน  ม .3,  ม.9

7 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,000,000  2,000,000 2,000,000  2,000,000 2,000,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000  ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

คอนกรีตเดิมถนนวดัใต้ สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .1,8

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

8 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร 600,000    600,000   600,000    600,000    600,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม. 4, 15 สายกลางเมือง คมนาคม หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สะดวก 1,500 ตร.ม ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .15,4

9 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 750,000    750,000   750,000    750,000    750,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  1,800 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนสายเจริญราษฎร์ สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .15,4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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10 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,250,000  1,250,000 1,250,000  1,250,000 1,250,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  2,700 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนราษฎรอทุศิ สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .1,13

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

11 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 900,000    900,000   900,000    900,000    900,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  2,100 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิม ถนนล ากดุกู่ ซอย 1 สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .14

12 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,350,000  1,350,000 1,350,000  1,350,000 1,350,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  3,000 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนสายกลางเมือง สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .1

13 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,400,000  1,400,000 1,400,000  1,400,000 1,400,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  3,240 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนหนองแวง แยก1 สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดยชุมชน ม.3, 9

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

14 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  1,200 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนนรการบริรักษ ์ สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

แบบ ผ.02
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ปลอดภยั เสนอโดยชุมชน ม.16

15 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,500,000  2,500,000 2,500,000  2,500,000 2,500,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  6,420 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมสายหนองแวงสามัคคี สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

(ช่วงจากถนนปทัมานนทไ์ปทาง ปลอดภยั เสนอโดยชุมชน ม.13

ทศิตะวนัตก)

16 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 675,000    675,000   675,000    675,000    675,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบา้นหนองแวง แยก1 คมนาคม ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สะดวก พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  1,500  ตร.ม. สัญจรไป-มา

ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน  ม.3,  ม.9

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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17 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  ผิวจราจรหนา 540,000    540,000   540,000    540,000    540,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายข้างโรงเรียนเทศบาล 1 คมนาคม 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดยชุมชน  ม.3

18 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  ผิวจราจรหนา  900,000    900,000   900,000    900,000    900,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนไชยเจริญ คมนาคม 0.15 ม. พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดยชุมชน  ม.10

19 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร 1,500,000  1,500,000 1,500,000  1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจรถนนสนามม้า คมนาคม หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สะดวก 3,000 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดยชุมชน  ม.8

20 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 750,000    750,000   750,000    750,000    750,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายราษฎรอทุศิ คมนาคม 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดย ม.13

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน
แบบ ผ.02
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     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

21 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 1,200,000  1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนเทพลีลา คมนาคม 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดยชุมชน ม.13

22 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางทอ่ ค.ส.ล. 980,000    980,000   980,000    980,000    980,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมทอ่ระบายน้ าภายใน คมนาคม เส้นผ่าศูนยก์ลางยาวรวม 400 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

หมู่บา้นเกตุธาน ี สะดวก ขยายผิวจราจรหนา  0.15 เมตร  สัญจรไป-มา

ปลอดภยั พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,000  ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาล 

เสนอโดยชุมชน ม.13

23 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 680,000    680,000   680,000    680,000    680,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนหลักเมือง คมนาคม 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดยชุมชน ม.13,2

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

24 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 760,000    760,000   760,000    760,000    760,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยแคทวนั  ม.13 คมนาคม 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,120 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงจากทางหลวงสายปทัมานนท์ สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ถึงถนนเฉลิมพระเกยีรติ) ปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .13

25 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,500,000  1,500,000 1,500,000  1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคม ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  3,900 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมสายโคตุฑา สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดยชุมชน ม.4,15

26 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 900,000    900,000   900,000    900,000    900,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนา้แฟลตต ารวจ ม.3  คมนาคม 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,120 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงจากทางหลวงปทัมานนทถ์ึง สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ถนนเฉลิมพระเกยีรติ) ปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .3

27 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 850,000    850,000   850,000    850,000    850,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายข้างโรงเรียนบา้นปา่ยาง คมนาคม 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ปลอดภยั เสนอโดย ชุมชน  ม .4, 15

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

28 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  2,500,000  2,500,000 2,500,000  2,500,000 2,500,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจรถนนสังขศิลา ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม  600  เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,600 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .2

29 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  600,000    600,000   600,000    600,000    600,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนศรีเกษตร ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 160  เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  240 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

30 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  1,984,300  1,984,300 1,984,300  1,984,300 1,984,300 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจรถนนวดัใต้ ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 307 เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 420  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .2

31 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  1,350,000  1,350,000 1,350,000  1,350,000 1,350,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนหนองแวงรุ่งเรือง ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 500 เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 ม. พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  400  ตร.ม.

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  3

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

32 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  2,500,000  2,500,000 2,500,000  2,500,000 2,500,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนเฉลิมพระเกยีรติ  ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 500 ม. ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,168 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  13

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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33 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  1,127,000  1,127,000 1,127,000  1,127,000 1,127,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนหลักเมือง ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 520 เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,040 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  13,14

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

34 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  650,000    650,000   650,000    650,000    650,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนปา่ยางพฒันา ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 200 เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  600  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  4

35 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  260,000    260,000   260,000    260,000    260,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนหนองแวง แยก 1  ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 120  เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  240  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .2

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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36 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  4,390,800  4,390,800 4,390,800  4,390,800 4,390,800 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนสนามม้า ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 840 เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,092 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน ม.1,2

37 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  1,260,000  1,260,000 1,260,000  1,260,000 1,260,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนประชาสามัคคี ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 360  เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 ม. พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 550  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน 10

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

38 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ทอ่ ค.ส.ล. 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม.13 (ช่วงจากถนนโยธาธกิาร ระบายน้ าที่ดี เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.20 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ไปทางทศิใต้) ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม  270  เมตร สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ ตามแบบแปลนเทศบาล

การคมนาคม เสนอโดย ชุมชน 13

ที่สะดวก

39 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  1,070,000  1,070,000 1,070,000  1,070,000 1,070,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนประชาร่วมใจ ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 370 เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 600  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน 1

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

40 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  1,200,000  1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนหนองแวง แยก 2  ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 476  เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  700  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน 9

41 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  400,000    400,000   400,000    400,000    400,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนราษฏรอทุศิ  ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 205  เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 225  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน ม.8

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

42 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  1,500,000  1,500,000 1,500,000  1,500,000 1,500,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนกลางเมือง ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 174  เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 749  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน ม.4,15

43 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร   ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนกลางเมืองซอย 1 ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 640  เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 960  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน ม.2

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

44 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  1,150,000  1,150,000 1,150,000  1,150,000 1,150,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนสายตะวนัยอแสง ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 523  เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 739  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน ม.3

45 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนสายธรรมรักษา ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 268  เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  377  ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .16

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

46 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  407,000    407,000   407,000    407,000    407,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ยาวรวม (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนสายกริชประชาราช  ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 256  เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 230 ตร.ม.  

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .16

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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47 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั ค .ส.ล.  1,500,000  1,500,000 1,500,000  1,500,000 1,500,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล.และขยาย ระบายน้ าที่ดี เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 เมตร  ยาวรวม  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ผิวจราจรริมถนนโยธาธกิารฯ  ปอ้งกนัน้ า 719 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ เสนอโดย ชุมชน  ม .16

การคมนาคม

ที่สะดวก

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

48 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร   1,280,000  1,280,000 1,280,000  1,280,000 1,280,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนกลางเมือง ซอย 2 ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 580 เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  800 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .2

49 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าทอ่และขยายผิวจราจร 820,000    820,000   820,000    820,000    820,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนศรีเกษตร ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 424  เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร และบอ่พกัทกุระยะ 10 เมตร

การคมนาคม พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่   590  ตร.ม.

ที่สะดวก ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดย ชุมชน  ม .8

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

50 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร  200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนเทพลีลาฯ  ซอย 1 ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 61 เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  220  ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .1

51 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 1,020,000  1,020,000 1,020,000  1,020,000 1,020,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนชลประทาน บา้นหนองแวง ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 460 เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 910 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .3,9

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

52 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 1,300,000  1,300,000 1,300,000  1,300,000 1,300,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนหนองแวงสามัคคี ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม  600  เมตร  ผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

บา้นหนองแวง ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 902 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .3,9

53 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 905,000    905,000   905,000    905,000    905,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนหนองแวงพฒันา ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม  500  เมตร  ผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 740 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .3,9

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

54 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 850,000    850,000   850,000    850,000    850,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนหนองแวง แยก 3 ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม  420  เมตร  ผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 580 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .3,9

55 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 1,060,000  1,060,000 1,060,000  1,060,000 1,060,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนสายโนนสวรรค์ ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม  460  เมตร  ผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 780 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .3,9

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

56 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 250,000    250,000   250,000    250,000    250,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจรถนนสายข้าง ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

โรงไฟฟา้เกา่ (ช่วงจากถนนหนา้ ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 80 เมตร ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

โรงพยาบาลเกษตรวสัิยไปทาง ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 240  ตร.ม.

ทศิตะวนัตก) การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .10

57 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 3,300,000  3,300,000 3,300,000  3,300,000 3,300,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนเทพลีลาฯ ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 784 เมตร  ขยายผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,500 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดย ชุมชน  ม .8

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

58 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 2,800,000  2,800,000 2,800,000  2,800,000 2,800,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ม.3 ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 1,200 เมตร ผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

(ช่วงจากแยกถนนโยธาธกิาร ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ตร.ม. 

เหล่าหลวงไปทางทศิเหนอื) การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล  เสนอโดย ม.3

59 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจรถนนสังขศิลา ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ)

ซอย 1 (ช่วงจากแยกถนน ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 180 เมตร และผิวจราจร ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

กลางเมืองถึงทางหลวงสายอรุณ ทว่มขังและ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ประเสริฐ 202) การคมนาคม 250  ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดยชุมชน ม.2

60 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 1,200,000  1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนวดัใต้ ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง ยาวรวม 560 เมตร และผิวจราจร สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

58



59

การคมนาคม หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

ที่สะดวก 896  ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.8

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

61 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 1,600,000  1,600,000 1,600,000  1,600,000 1,600,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจรถนนโคตุฑา ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 820 เมตร ผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,230 ตร.ม. 

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดยชุมชน ม.14, 15

62 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 830,000    830,000   830,000    830,000    830,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนปา่ยางสามัคคี ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 480 เมตร และผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 576 ตร.ม. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดยชุมชน ม.14, 15

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

63 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 1,200,000  1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจรถนน ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ศรีเกษตร ม.2 (ช่วงจากแยก ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 560  เมตร และผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ถนนสังขศิลาไปทางทศิใต้) ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 896 ตร.ม.

การคมนาคม ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดยชุมชน ม.2

64 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหม้ีการ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 2,000,000  2,000,000 2,000,000  2,000,000 2,000,000 มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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และขยายผิวจราจร ระบายน้ าที่ดี ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ถนนล ากดุกู่ ปอ้งกนัน้ า ยาวรวม 860 เมตร และผิวจราจรหนา สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขังและ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

การคมนาคม 1,290 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

ที่สะดวก เสนอโดยชุมชน ม.14

65 โครงการส ารวจ/ออกแบบ เพื่อใหม้ีการ ส ารวจ/แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีทอ่ระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การแกไ้ขระบบ ระบายน้ าที่ดี ภายในเขตเทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบายน้ าได้ สะดวกในการ

ระบายน้ าภายในเขตเทศบาล ปอ้งกนัน้ า เสนอโดยชุมชน ม.1,2,3,9,10,13,16 สะดวกรวดเร็ว สัญจรไป-มา

ทว่มขัง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

66 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,060,000  1,060,000 1,060,000  1,060,000 1,060,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,760 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มมากขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิมสายสังขศิลาม.2 ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

เสนอโดยชุมชน ม.2, 10

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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67 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,200,000  1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,700 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มมากขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิมสายธรรมรักษา ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา

ม.14,16 (ช่วง ถ.เฉลิมพระเกยีรติ เสนอโดยชุมชน ม.14

ไปทางทศิตะวนัตก)

68 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 875,000    875,000   875,000    875,000    875,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,100 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิม ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

สายหนา้โรงฆา่สัตว์ เสนอโดยชุมชน ม.3

69 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,230,000  1,230,000 1,230,000  1,230,000 1,230,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,300 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิมสายกลางเมือง ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ซอย 1 เสนอโดยชุมชน ม.1

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

70 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 800,000    800,000   800,000    800,000    800,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,920 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิม ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

สายชลประทาน ม.3, 9 เสนอโดยชุมชน ม.3, 9

71 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 875,000    875,000   875,000    875,000    875,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,100 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิม ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

สายประชาสามัคคีร่วมใจ เสนอโดยชุมชน ม.1

72 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,200,000  1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิมสายกลางเมือง ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.1

73 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 750,000    750,000   750,000    750,000    750,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิม ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

สายเจริญราษฏร์ เสนอโดยชุมชน ม.1,2,4,3,9,13,14,

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

74 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,020,000  1,020,000 1,020,000  1,020,000 1,020,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,700 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิมสายราษฏรอทุศิ ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.1

75 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 750,000    750,000   750,000    750,000    750,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,100 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิมถนนล ากดุกู่ ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ซอย 1 เสนอโดยชุมชน ม.14

76 โครงการปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,230,000  1,230,000 1,230,000  1,230,000 1,230,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,300 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ทบัผิวจราจรเดิม ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ถนนเฉลิมพระเกยีติ เสนอโดยชุมชน ม.3,13,14

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

77 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,200,000  2,200,000 2,200,000  2,200,000 2,200,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตเดิม คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,886 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สายคุ้มโนนสวรรค์ (ช่วงจากถนน ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ปทัมานนทไ์ปทางทศิตะวนัตก) เสนอโดยชุมชน ม.3,9

78 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา  1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองเอี่ยน คมนาคมสะดวก 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.2

79 โครงการถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา    1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคุยบกัค้ า คมนาคมสะดวก 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.2

80 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  ผิวจราจรหนา    675,000    675,000   675,000    675,000    675,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายข้างดอนหวันาค คมนาคมสะดวก 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.10,14

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

81 โครงการถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร ถนน ค.ส.ล.  ผิวจราจรหนา  0.15 เมตร  1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคุยกลาง คมนาคมสะดวก พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.2

82 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหก้าร กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร คมนาคมสะดวก ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ถนนนรการบริรักษ์ ปลอดภยั ยาวรวม 200 เมตร ขยายผิวจราจรหนา สัญจรไป-มา 

0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 250 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.16

83 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหก้าร กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าและขยายผิวจราจร 1,500,000  1,500,000 1,500,000  1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และขยายผิวจราจร คมนาคมสะดวก ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ถนนหนา้โรงพยาบาล ปลอดภยั ยาวรวม 500 ม. ขยายผิวจราจรหนา สัญจรไป-มา 

(ช่วงจากสามแยกถนนสังขศิลา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 250 เมตร

ถึงทางหลวงสายอรุณประเสริฐ) ตามแบบแปลนเทศบาล

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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เสนอโดยชุมชน ม.16

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

84 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนน/ เพื่อใหก้าร กอ่สร้างปรับปรุงถนน/ไหล่ทางถนน 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ไหล่ทางถนนสายกลางเมือง คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 500 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน หมู่ที่ 1,2,8

85 โครงการน้ ากระตุ้นเศรษฐกจิ เพื่อใหก้าร กอ่สร้าง/ปรับปรุงระบบน้ าอปุโภค บริโภค 1,500,000  1,500,000 1,500,000  1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ฐานราก จดัการน้ าเกดิ ภายในเขตเทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น ประโยชนสู์งสุดจาก

ประโยชนสู์งสุด การบริหารจดัการน้ า

86 โครงการวางทอ่ขยายเขต เพื่อรองรับ วางทอ่ขยายเขตน้ าประปาในพื้นที่ 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มีทอ่ประปารองรับ ประชาชนมีน้ าด่ืม กองช่าง

น้ าประปาในเขตเทศบาล ความพร้อมของ เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ความพร้อมของ น้ าใช้ที่เพยีงพอกบั

ระบบการจา่ยน้ า เสนอโดยชุมชน ม.1,2,34,8,9,10,13,14, ระบบการจา่ยน้ า ความต้องการ

ประปา 15,16 ประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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87 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อความเปน็ ปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูเฉลิมพระเกยีรติ 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีประตูเมืองที่ได้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประตูเฉลิมพระเกยีรติ ระเบยีบและ จดัซ้ือวสัดุ/อปุกรณ์  ที่เกี่ยวข้อง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) มาตรฐาน สวยงาม สะดวกในการ

ปลอดภยัต่อการ และปลอดภยัต่อ สัญจรไป-มา 

สัญจร ผู้สัญจร

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

88 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนนรการบริรักษ์ ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

(ช่วงจากถนนปทัมานนทไ์ปทาง เสนอโดยชุมชน ม.9

ทศิใต้)

89 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,650,000  2,650,000 2,650,000  2,650,000 2,650,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,480 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนโคตุฑา ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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(ช่วงจากถนนปทัมานนทไ์ปทาง เสนอโดยชุมชน ม.3

ทศิตะวนัออก)

90 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,250,000  2,250,000 2,250,000  2,250,000 2,250,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,520 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนปา่ยางสามัคคี ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

(ช่วงจากถนนปทัมานนทไ์ปทาง เสนอโดยชุมชน ม.13

ทศิตะวนัออก)

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

91 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 8,150,000  8,150,000 8,150,000  8,150,000 8,150,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,940 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนศรีเกษตร ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

(ช่วงจากถนนปทัมานนทไ์ปทาง เสนอโดยชุมชน ม.2,8

ทศิเหนอื)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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92 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 5,980,000  5,980,000 5,980,000  5,980,000 5,980,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,640 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนวดัใต้ ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

(ช่วงจากแยกทางหลวง เสนอโดยชุมชน ม.2,8

สายอรุณประเสริฐไปทาง

ทศิเหนอื)

93 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,170,000  1,170,000 1,170,000  1,170,000 1,170,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,880 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนกริชประชาราช ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

(ช่วงจากถนนหนา้โรงพยาบาลฯ เสนอโดยชุมชน ม.16

ถึงถนนกลางเมือง)

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

94 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 650,000    650,000   650,000    650,000    650,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,550 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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จราจรเดิมถนนบา้นหนองแวงม.9 ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

(ช่วงสามแยกสายหนองแวง เสนอโดยชุมชน ม.9

แยก 1 ไปทางทศิตะวนัตก)

95 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,650,000  2,650,000 2,650,000  2,650,000 2,650,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,600 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมตะวนัยอแสง ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

(ช่วงจากถนนปทัมานนทไ์ปทาง เสนอโดยชุมชน ม.3

ทศิตะวนัตก)

96 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่1,000 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมสถานพีกัรถโดยสาร ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ประจ าทาง ม.13 เสนอโดยชุมชน ม.13

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

97 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงไหล่ทางถนน 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนราษฎรอทุศิ คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 300 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงจากส่ีแยกถนนศรีเกษตร ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ถึงส่ีแยกถนนวดัใต้) เสนอโดยชุมชน ม.8

98 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนพร้อมทอ่ระบายน้ า 750,000    750,000   750,000    750,000    750,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 2 คมนาคมสะดวก ทอ่ ค.ส.ลเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงจากส่ีแยกถนนกลางเมือง ปลอดภยั และบอ่พกัทกุระยะ 10 เมตร ยาวรวม สัญจรไป-มา 

ซอย 1 ถึงทางหลวง 214 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

สายอรุณประเสริฐ) 202 เสนอโดยชุมชน ม.2

99 โครงการสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเฉลิมพระเกยีรติ คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.3

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

100 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 15  (ช่วงจากแยกถนน คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

กลางเมืองไปทางทศิตะวนัตก) ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.15,4

101 โครงการกอ่สร้างปรับปรุง เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนน 300,000    300,000   300,000    300,000    300,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนสายเพยีรลัดดาหมู่ที่ 13 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 480 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.13

102 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,900,000  1,900,000 1,900,000  1,900,000 1,900,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,164 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนหลักเมือง ม.14 ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.14

103 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 5,000,000  5,000,000 5,000,000  5,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่   12,416 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนหนา้โรงพยาบาล ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.10,16

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

104 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,800,000  1,800,000 1,800,000  1,800,000 1,800,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,906 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนปา่ยางพฒันา ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.15,4

105 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหก้าร ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,600,000  2,600,000 2,600,000  2,600,000 2,600,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิว คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,562 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

จราจรเดิมถนนล ากดุกู่ ซอย 2 ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.14

106 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า เพื่อใหก้าร ปรับปรุงระบบระบายน้ าโดยใช้ 400,000    400,000   400,000    400,000    400,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนปา่ยางสามัคคี ม.4,15 คมนาคมสะดวก ทอ่ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ปลอดภยั และบอ่พกัทกุระยะ 10 เมตร ยาวรวม สัญจรไป-มา 

115 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.4,15

107 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบา้นหนองแวง (ช่วงจาก คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,370 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ถนนบา้นหนองแวง แยก 3 ถึง ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ถนนโยธาธกิารเหล่าหลวง) เสนอโดยชุมชน ม.9

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

108 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 694,000    694,000   694,000    694,000    694,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองเอี่ยน หมู่ที่ 2 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,920 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงจากทางหลวงสาย ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

อรุณประเสริฐ 202 ไปทางทศิใต้) เสนอโดยชุมชน ม.2

109 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 277,000    277,000   277,000    277,000    277,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคุยบกัค้ า หมู่ที่ 2 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,950 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงจากทางหลวงสาย ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

อรุณประเสริฐ 202 ไปทางทศิใต้) เสนอโดยชุมชน  ม.2

110 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 551,000    551,000   551,000    551,000    551,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายข้างโรงไฟฟา้ หมู่ที่ 2 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,900 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงจากทางหลวงสาย ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

อรุณประเสริฐ 202 ไปทางทศิใต้) เสนอโดยชุมชน  ม.2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

111 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 129,000    129,000   129,000    129,000    129,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนา้แฟลตต ารวจอ าเภอ คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 900 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

เกษตรวสัิย หมู่ที่ 3 (ช่วงจากแยก ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ถึง เสนอโดยชุมชน ม.3

ถนนปทัมานนท ์214 

112 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 340,000    340,000   340,000    340,000    340,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายข้างโรงเรียนเทศบาลฯ คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

หมู่ที่ 3 (ช่วงจากแยกถนนเฉลิม ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

พระเกยีรติถึงถนนโยธาธกิาร เสนอโดยชุมชน ม.3

เหล่าหลวง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

76



77

113 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 298,000    298,000   298,000    298,000    298,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายข้างโรงพยาบาลฯ หมู่ที่ 10 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,100 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงจากทางหลวงสาย ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

อรุณประเสริฐ 202 ไปทาง เสนอโดยชุมชน  ม.10

ทศิเหนอื)

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

114 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 227,000    227,000   227,000    227,000    227,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหลักเมือง หมู่ที่ 2  (ช่วงจาก คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,600 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ถนนสนามม้าไปทศิตะวนัออก) ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.2

115 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 365,000    365,000   365,000    365,000    365,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายข้างสนามไก ่หมู่ที่ 14 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,580 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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(ช่วงจากแยกถนนธรรมรักษาไป ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ทางทศิเหนอื) เสนอโดยชุมชน ม.14

116 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 508,000    508,000   508,000    508,000    508,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเจริญราษฏร์  หมู่ที่ 4 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,600 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมไปทาง ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ทศิตะวนัออก) เสนอโดยชุมชน  ม.4

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

117 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 298,000    298,000   298,000    298,000    298,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายข้างหนองสะแบง หมู่ที่ 15 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,100 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงจากถนนกลางเมืองถึง ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ถนนวดัใต้) เสนอโดยชุมชน ม.15

118 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 196,000    196,000   196,000    196,000    196,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองแวงคุ้มโนนสวรรค์ คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,380 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

หมู่ที่ 13 (ช่วงจากถนนโยธาธกิาร ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เหล่าหลวงไปทางทศิตะวนัตก) เสนอโดยชุมชน ม.13

119 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 192,000    192,000   192,000    192,000    192,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเจริญราษฏร์  หมู่ที่ 8 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,350 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

(ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมไปทาง ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

ทศิตะวนัออก) เสนอโดยชุมชน  ม.8

120 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหก้าร กอ่สร้างถนนหนิคลุก 111,000    111,000   111,000    111,000    111,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายไชยเจริญ หมู่ที่ 10 คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 770 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน  ม.10

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

121 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสเพื่อใหก้าร กอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,300,000  2,300,000 2,300,000  2,300,000 2,300,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม คมนาคมสะดวก ผิวจราจร  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,588 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สายตะวนัยอแสง ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.3

122 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสเพื่อใหก้าร กอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,500,000  2,500,000 2,500,000  2,500,000 2,500,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม คมนาคมสะดวก ผิวจราจร  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สายโนนสวรรค์ ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดย ชุมชน ม.3,9

123 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสเพื่อใหก้าร กอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 4,200,000  4,200,000 4,200,000  4,200,000 4,200,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม คมนาคมสะดวก ผิวจราจร  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

สายศรีเกษตร ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดย ชุมชน ม.2,4

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

124 โครงการกอ่สร้างปรับปรุง เพื่อใหก้าร กอ่สร้างปรับปรุงไหล่ทางถนน 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ไหล่ทางถนนสายกลางเมือง คมนาคมสะดวก ผิวจราจรพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 500 ตร.ม. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพิ่มขึ้น สะดวกในการ

ปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สัญจรไป-มา 

เสนอโดยชุมชน ม.1,2,8

125 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อความ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่พกัรถโดยสาร 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     มีอาคารที่พกัรถ มีอาคารที่พกัรถ กองช่าง

อาคาร  ที่พกัรถโดยสาร สวยงามและ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่สวยงาม  สะดวก ที่สวยงามและ

สะดวกในการ ในการคมนาคม สะดวกในการ

สัญจรไป-มา คมนาคม

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  ละสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานเคหะชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการวางทอ่ขยายเขตน้ า เพื่อรองรับ วางทอ่ขยายเขตน้ าประปาในพื้นที่ 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มีความปลอดภยั ประชาชนมีความ กองช่าง

ประปาในเขตเทศบาล ความพร้อมของ เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ในชีวติและ ปลอดภยัในชีวติ

ระบบการจา่ยน้ า เสนอโดยชุมชน ม.1,2,3,4,8,9,10,13,14 ทรัพยสิ์น และทรัพยสิ์นและ

ประปา 15,16 เพิ่มความสวา่ง

สวยงามแกบ่า้นเมือง

2 โครงการติดต้ังและขยายเขต เพื่อเพิ่มความ ติดต้ังขยายระบบไฟฟา้  1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีความปลอดภยั ประชาชนมีความ กองช่าง

ระบบไฟฟา้แสงสวา่งภายใน สวางและความ เสนอโดยชุมชน ม.1,2,3,4,8,9,10,13,14 (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ในชีวติและ ปลอดภยัในชีวติ

เขตเทศบาล สวยงาม ความ 15,16 ทรัพยสิ์น และทรัพยสิ์นและ

ปลอดภยัใหแ้ก่ เพิ่มความสวา่ง

ประชาชน สวยงามแกบ่า้นเมือง

3 โครงการประเมินผังเมือง เพื่อใหเ้ปน็ไปตาม ด าเนนิการตามโครงการฯ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    มีผังเมืองรวม สามารถปฏบิติัตาม กองช่าง

ชุมชนเกษตรวสัิย พรบ.ก าหนดแผน ฯลฯ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ชุมชนเกษตรวสัิย พรบ.แผนและขั้นตอน

และขั้นตอนการ การกระจายอ านาจ

กระจายอ านาจ เกดิเปน็ผังเมืองรวม

ชุมชนเกษตรวสัิย

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

82



76

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.1      แผนงานเคหะและชมุแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการอาสาสมคัรเยาว์วัยใส่ใจ เพือ่ปลูกฝังให้ จดัอบรม 1 คร้ัง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     เด็ก/เยาวชน ครอบครัวอบอุน่ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ เด็ก/เยาวชน (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) มทีักษะในการดูแล อยูร่่วมกนัอยา่ง

มจีติอาสาในการ ผู้สูงอาย ุ มคีวามสุข อบอุน่

ดูแลผู้สูงอายุ ครอบครัวอบอุน่ เขม้แขง็

ทีข่าดการดูแล อยูร่่วมกนัอยา่ง

มคีวามสุข

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพือ่อ านวยความ จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ในการด าเนินงาน ฯลฯ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ศูนยบ์ริการผู้พิการ ศูนยบ์ริการผู้พิการ ส านักปลัด

ศูนยบ์ริการผู้พิการทัว่ไป สะดวกในการ ปรับปรุงซ่อมแซม (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา

ปฏบิัติงานและ

เพิม่ประสิทธิภาพ

ในการ

จดักจิกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.1   แผนงานเคหะและชมุแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

3 โครงการป้องกนัการถกูกระท า เพือ่ป้องกนั จดัอบรม 1 คร้ัง 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     เด็ก และสตรี มี ประชาชนในเขตฯ ส านักปลัด

รุนแรงต่อเด็กและสตรี ช่วยเหลือเด็ก (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ความรู้ความเขา้ใจ ได้มส่ีวนร่วมในการ

สตรีทีถ่กูกระท า ในการป้องกนัตัวเอง แกไ้ขและป้องกนัการ

รุนแรงทัง้ร่างกาย ใหพ้้นภยั กระท ารุนแรงแกเ่ด็ก

และจติใจ และสตรี

4 โครงการพัฒนาศูนยดู์แลผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมให้ จดัระบบการดูแล ผู้สูงอายใุหไ้ด้รับบริการ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ในชุมชน (บ้านกลางผู้สูงอาย)ุ ท้องถิน่มคีวาม อยา่งครอบคลุมและทัว่ถงึ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา ชมรม

รับผิดชอบและ ผู้สูงอายุ

มบีทบาทร่วมกนั เมอืงเกษ

5 โครงการเสริมสร้างครอบครัว เพือ่ปลูกฝัง จดัอบรม 1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ครอบครัวเกดิความ ครอบครัวเกดิความ ส านักปลัด

อบอุน่และชุมชนเขม้แขง็ การด ารงชีวิตทีดี่ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) รัก ความเขา้ใจ รัก ความเขา้ใจ 

สามารถด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต

ได้อยา่งมคีวามสุข ได้อยา่งมคีวามสุข

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.1    แผนงานเคหะและชมุแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

6 โครงการจา้งเหมาผู้พิการท าความ เพือ่ช่วยเหลือ ผู้พิการ 1 คน 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     ผู้พิการมชีีวิตความ ผู้พิการมชีีวิตความ ส านักปลัด

สะอาดบริเวณอาคารส านักงาน ผู้พิการ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) เป็นอยูท่ีดี่ขึน้ เป็นอยูท่ีดี่ขึน้

7 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา เพือ่พัฒนา อบรม/ทัศนศึกษา 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ผู้สูงอายมุคีวามรู้ ผู้สูงอายมุคีวามรู้ ส านักปลัด

ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุหม้ี (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ควาสามารถในการ ควาสามารถในการ ชมรม

เสนอโดยชุมชน ม.1,2,3,4,8,9,10 ความรู้ ความ พัฒนาตนเองได้ พัฒนาตนเองได้ ผู้สูงอายุ

13,14,15 สามารถ เมอืงเกษ

8 โครงการอดุหนุนเด็กนักเรียน เพือ่ช่วยเหลือ จดัมอบทุนการศึกษาโรงเรียนในเขต  ปีละ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     เด็กนักเรียนได้รับทุน เด็กนักเรียนทีย่ากจน ส านักปลัด

ทีย่ากจนและด้อยโอกาส นักเรียนทีด้่อย 50 ทุนๆละ 1,000 บาท (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) การศึกษา ด้อยโอกาส

(เสนอโดยชุมชน ม.2,3 โอกาสสใด้มทีุน ได้รับทุนการศึกษา

เรียนในระดับที่

สูงขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

9 อดุหนุนโครงการกองทุน เพือ่บรรเทาความ อดุหนุนงบประมาณ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     มกีองทุนสวัสดิการ ประชาชนในพืน้ที่ ส านักปลัด

สวัสดิการสังคมในเขตเทศบาล เดือดร้อน (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ใหก้บัชุมชน ได้รับสวัสดิการ

(เสนอโดยชุมชน ม.1,15) มคีวามเป็นอยูท่ีดี่ขึน้

10 โครงการอบรม/ทบทวนความรู้ เพือ่ใหผู้้สูงอายุ จดัอบรมใหค้วามรู้กบัอาสาสมคัร 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ผู้สูงอายไุด้รับการ ผู้สูงอายไุด้รับการ ส านักปลัด

อาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ ทีช่่วยเหลือ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ดูแลจากอาสาสมคัร ดูแลจากอาสาสมคัร ชมรม

เสนอโดยชุมชน ม.1,2,3,4,8,9,10 ตนเองไมได้ มคีวามเป็นอยูท่ีดี่ขึน้ ผู้สูงอายุ

13,14,15 ได้รับการดูแล เมอืงเกษ

11 โครงการอบรมและพัฒนา เพือ่ใหผู้้ด้อย จดัอบรม 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสสามารถ ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตและผู้ด้อยโอกาส โฮกาสมคีวามรู้ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ด ารงชีวิตได้อยา่ง ด ารงชีวิตได้อยา่ง

ความเขา้ใจ มคีวามสุข มคีวามสุข

ในการพัฒนา

ตนเอง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.1   แผนงานเคหะและชมุแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

12 โครงการศูนยพ์ัฒนาครอบครัว เพือ่ใหชุ้มชน จดัอบรมใหเ้ด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     เด็กและเยาวชน ครอบครัวมคุีณภาพ ส านักปลัด

ในชุมชนเขตเทศบาล มกีารพัฒนา (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) มคีวามรู้เพิม่มากขึน้ ชีวิตทีดี่ขึน้ สามารถ

ต าบลเกษตรวิสัย คุณภาพชีวิต ด ารงชีวิตได้อยา่ง

มคีวามสุข

13 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่ใหผู้้สูงอายุ จา่ยเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ผู้สูงอายมุขีวัญและ ผู้สูงอายมุขีวัญและ ส านักปลัด

ด ารงชีวิตได้ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ก าลังใจ ก าลังใจ

อยา่งมคีวามสุข สามารถด ารงชีวิต

ได้อยา่งมคีวามสุข

14 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้พิการ เพือ่ใหผู้้พิการ จา่ยเบีย้ยงัชีพผู้พิการ 7,680,000  7,680,000 7,680,000  7,680,000 7,680,000 ผู้พิการ มขีวัญและ ผู้สูงพิการมขีวัญและ ส านักปลัด

ด ารงชีวิตได้ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ก าลังใจ ก าลังใจ

อยา่งมคีวามสุข สามารถด ารงชีวิต

ได้อยา่งมคีวามสุข

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่อ านวยความ ซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ในการด าเนินงาน ฯลฯ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ สะดวกใน ปรับปรุงซ่อมแซม (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา

การปฏบิัติงาน

เพิม่ประสิทธิภาพ

ในการจดั

กจิกรรม

16 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพือ่ใหผู้้สูงอายุ จดัอบรม1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ผู้สูงอายไุด้รับการ ผู้สูงอายไุด้รับ ส านักปลัด

ได้รับการดูแล การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ดูแล การดูแล  และ

อยา่งมคีวามสุข สามารถด ารงชีวิต

ได้อยา่งมคีวามสุข

17 โครงการออกก าลังกาย เพือ่ใหผู้้สูงอายุ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการออกก าลังกาย 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ผู้สูงอายเุมอืงเกษ มสุีขภาพร่างกาย จา้งเหมาผู้น าเต้น (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) มสุีขภาพร่างกาย มสุีขภาพร่างกาย

แขง็แรง แขง็แรง แขง็แรง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.2 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการสมทบเงินงบประมาณ เพือ่สมทบ สมทบงบประมาณไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 260,000    260,000   260,000    260,000    260,000    ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ระบบหลักประกนัสุขภาพ งบประมาณ ของค่าบริการ สุขภาพทีไ่ด้จากกองทุน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา

ระดับท้องถิน่ หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

2 โครงการสงเคราะหผู้์ป่วยเอดส์ เพือ่ใหผู้้ป่วยโรค สงเคราะหผู้์ป่วยเอดส์ 90,000      90,000     90,000      90,000     90,000     ผู้ป่วยเอดส์มคีวาม เพือ่ใหผู้้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด

เอดส์มขีวัญและ ในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เป็นอยูใ่นการ มขีวัญและ

ก าลังใจทีดี่ จ านวน 15 คน ด ารงชีวิตทีดี่ ก าลังใจทีดี่

ในการด ารงชีวิต ในการด ารงชีวิต

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02

82
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล เพือ่พัฒนา ตลาดสดเทศบาล 1,2 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    มตีลาดสดทีไ่ด้ ตลาดสดได้มาตรฐาน กองสาธาฯ

ตลาดสดเทศบาล (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) มาตรฐานได้รับการ เป็นตลาดสดน่าซ้ือ

ใหไ้ด้มาตรฐาน พัฒนา

2 โครงการปรับปรุงโรงฆา่สัตว์ เพือ่ปรับปรุง ปรับปรุงต่อเติมโรงฆา่สัตว์  เช่น 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    มโีรงฆา่สัตว์ทีไ่ด้ มโีรงฆา่สัตว์ทีไ่ด้ กองสาธาฯ

พัฒนาโรงฆา่สัตว์ ต่อเติมโครงหลังคา/ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร มาตรฐาน มาตรฐาน

จดัท ารอกระบบราวแขวน/จดัหาเคร่ือง

ลวกและขดูขนสุกร ฯลฯ

3 โครงการอบรมและทัศนศึกษา เพือ่ใหผู้้ประกอบ ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล 1,2 600,000    600,000   600,000    600,000    600,000    ตลาดสดเทศบาลเป็น ผู้ประกอบการมี กองสาธาฯ

ดูงาน ผู้ประกอบการร้านค้า การมคีวามรู้ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ตลาดสดน่าซ้ือ ความรู้ ความเขา้ใจ

ในตลาดสดเทศบาล 1,2 ความเขา้ใจ สะอาดปลอดภยั ในการพัฒนาตลาด

ในการพัฒนา ใหเ้ป็นตลาดสดน่าซ้ือ

ตลาดสด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.3 แผนงานเคหะและชนุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

4 โครงการจดัซ้ือ/ซ่อมแซม เพือ่ใหผู้้ประกอบ จดัซ้ืออปุกรณ์ออกก าลังกาย 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    มอีปุกรณ์ในการ ชุมชนมอีปุกรณ์ในการ กองสาธาฯ

อปุกรณ์ออกก าลังกาย ได้ใช้เวลาว่างให้ ซ่อมแซมอปุกรณ์การออกก าลังกาย (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย

เกดิประโยชน์ ทีเ่พียงพอต่อ มสุีขภาพแขง็แรง

ความต้องการ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการแขง่ขนักฬีาเทศบาล เพือ่เชื่อมสัมพันธ จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    จดัการแขง่ขนักฬีา เชื่อมสัมพันธไมตรี กองการ

สัมพันธ์ ไมตรีระหว่าง (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ประเภทต่างๆ ระหว่างองค์กรภายใน ศึกษา

2 โครงการแขง่ขนักฬีาองค์กร องค์กรภายใน จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000    อ าเภอ และใน กองการ

ปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอ และใน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) จงัหวัดร้อยเอด็ ศึกษา

3 โครงการแขง่ขนักฬีามหกรรม จงัหวัดร้อยเอด็ จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     เพือ่ความสามคัคี กองการ

กฬีาท้องถิน่ไทคัพ เพือ่ความสามคัคี (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) และเพิม่สมรรถภาพ ศึกษา

4 โครงการแขง่ขนัฟุตบอลประเพณี และเพิม่ จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 100,000    30,000     30,000      30,000     30,000     ของร่างกาย กองการ

เกษตรวิสัยคัพ สมรรถภาพ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ศึกษา

5 โครงการแขง่ขนักฬีาชุมชน ของร่างกาย จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     กองการ

ภายในเขตเทศบาล (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ศึกษา

6 โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตซอล จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     กองการ

เกษตรวิสัยฟุตซอลคัพ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ศึกษา

7 โครงการแขง่ขนัฟุตบอล 7 คน จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    กองการ

"เกษตรวิสัยคัพ" (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ศึกษา

8 โครงการเดิน-วิ่ง เกษตรวิสัย จดักจิกรรม 1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     กองการ

มนิิมาราธอน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

9 โครงการแขง่ขนักฬีาสีภายใน เพือ่เชื่อมสัมพันธ จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     จดัการแขง่ขนักฬีา เพือ่ความสามคัคี กองการ

เทศบาล ไมตรีระหว่างคน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ประเภทต่างๆ และเพิม่สมรรถภาพ ศึกษา

องค์กร ของร่างกาย

10 โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน เพือ่ใหป้ระชาชน จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ประชาชน เพือ่ความสามคัคี กองการ

บ้านหนองแวง ใช้เวลาว่างอยา่ง (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ใช้เวลาว่างอยา่ง และเพิม่สมรรถภาพ ศึกษา

เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ ของร่างกาย

11 โครงการแขง่ขนัจกัรยาน จงัหวัดร้อยเอด็ จดัการแขง่ขนักฬีา  1 คร้ัง 70,000      70,000     70,000      70,000     70,000     ประชาชน เพือ่ความสามคัคี กองการ

"เกษตรวิสัยใจเกนิร้อย" เพือ่ความสามคัคี (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ใช้เวลาว่างอยา่ง และเพิม่สมรรถภาพ ศึกษา

และเพิม่ เป็นประโยชน์ ของร่างกาย

สมรรถภาพ

ของร่างกาย

12 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา เพือ่ใหป้ระชาชน จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     ประชาชนได้รับ ประชาชน กองการ

ใช้เวลาว่างอยา่ง (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) อปุกรณ์กฬีา ใช้เวลาว่างอยา่ง ศึกษา

เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจา้งเหมาผู้น าเต้น เพือ่ส่งเสริมให้ จา้งเหมาผู้น าเต้นแอโรบิค 1 คน 43,200      43,200     43,200      43,200     43,200     มผู้ีน าเต้นแอโรบิค ประชาชนมสุีขภาพ กองสาธาฯ

แอโรบิค ประชาชนได้ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ร่างกายแขง็แรง

อกกก าลังกาย

2 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกนั เพือ่ป้องกนั พ่นยาฆา่เชื้อโรคไขห้วัดนก ฯลฯ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     เขตเทศบาล ไมม่กีารเกดิและ กองสาธาฯ

ไขห้วัดนก การเกดิและ 13  ชุมชน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ปลอดเชื้อไขห้วัดนก ระบาดของไขห้วัดนก

ระบาด ของ

ไขห้วัดนก

3 โครงการรณรงค์และป้องกนั เพือ่ใหค้นใน เพือ่เป็นค่าต่างๆ  ดังนี้ 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    คนในชุมชน คนในชุมชน กองสาธาฯ

การแพร่ระบาดโรคติดต่อ ชุมชนปลอดภยั จดัซ้ือ วัคซีน,ยา ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ปลอดภยั ปลอดภยั

ไวรัสโควิด-19 จากโรคติดต่อ วัสดุ,อกุรณ์ทีจ่ าเป็นต่อการรักษา จากโรคติดต่อ จากโรคติดต่อ

ไวรัสโควิด-19 การอบรมและการรณรงค์ป้องกนั  ไวรัสโควิด-19 ไวรัสโควิด-19

ฯลฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

4 โครงการรณรงค์ควบคุมพยาธิ เพือ่ก าจดั จา่ยยายาฆา่พยาธิในโค-กระบือ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     โค-กระบือ โค-กระบือ กองสาธาฯ

ในโคกระบือ โรคระบาด 13  ชุมชน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ไมม่พียาธิ ไมม่พียาธิ ปศุสัตว์

ในเขตเทศบาล อ าเภอ

5 โครงการรณรงค์ผ่าตัดท าหมนั เพือ่ควบคุม ผ่าตัดท าหมนัสุนัขและแมว 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ควบคุมจ านวน สุนัขและแมวได้รับ กองสาธาฯ

สุนัขและแมว จ านวนสุนัขและ 13  ชุมชน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) สุนัขและแมว การผ่าตัด/ท าหมนั ปศุสัตว์

แมว อ าเภอ

6 โครงการอบรมและพัฒนา เพือ่เพิม่ความรู้ จดัอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 1 คร้ัง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    เขตเทศบาล อปพม.มคีวามรู้ความ กองสาธาฯ

ศักยภาพปศุสัตว์ประจ าหมูบ่้าน ความเขา้ใจ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ปลอดเชื้อไขห้วัดนก เขา้ใจด้านปศุสัตว์ ปศุสัตว์

ในการเล้ียงสัตว์ มากขึน้ อ าเภอ

ใหแ้ก ่อปพม.

7 โครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกนั สุนัขและแมว ฉดีวัคซีนใหสุ้นัขและแมว 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     สุนัขและแมว สุนัขและแมวได้รับ กองสาธาฯ

โรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉดี 13  ชุมชน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ได้รับการฉดี การฉดีวัคซีน ปศุสัตว์

วัคซีน วัคซีน ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า อ าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

8 โครงการรณงค์ป้องกนัและ เพือ่ให ้อสม. ตรวจคัดกรอง ฯลฯ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ประชาชนปลอด อสม.มคีวามรู้ และ กองสาธาฯ

ควบคุมโรคเบาหวาน มคีวามรู้และ 13  ชุมชน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) โรคเบาหวานและ ทักษะในการ

และความดันโลหติสูง ทักษะในการ โรคความดัน ดูแลผู้ป่วย

ดูแลผู้ป่วย โลหติสูง

9 โครงการรณรงค์ป้องกนัและ เพือ่ป้องกนั พ่นยาก าจดัยงุลาย แจกทรายอะเบท     150,000    300,000     300,000    300,000    300,000 ประชาชนปลอดโรค ไมม่กีารเกดิโรค กองสาธาฯ

ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก และควบคุม ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ไขเ้ลือดออก ระบาดของ

ไขเ้ลือดออก 13  ชุมชน ไขเ้ลือดออก

ในเขตเทศบาล

10 โครงการสุขาภบิาลอาหาร เพือ่ใหผู้้ประกอบ จดัอบรม/ตรวจแนะน าสถานประกอบการ 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคได้บริโภค กองสาธาฯ

และการศึกษาดูงานของ การสามารถน า อาหารและทัศนศึกษาดูงาน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) มคีวามรู้ ความ อาหารทีส่ะอาด

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ความรู้ไปพัฒนา 1 คร้ัง เขา้ใจในเร่ืองอาหาร ถกูหลักอนามยั

ด้านอาหาร มากขึน้

ใหไ้ด้มาตรฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

11 โครงการเนือ้สัตว์สะอาด เพือ่ใหผู้้ประกอบ รณรงค์ใหผู้้ประกอบการจ าหน่าย     100,000    100,000     100,000    100,000    100,000 เนือ้สัตว์สะอาด ผู้บริโภคเนือ้สัตว์ กองสาธาฯ

ปลอดภยั  คุณภาพดี การเหน็ความ เนือ้สัตว์  ปรับปรุงใหถ้กูสุขลักษณะ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ปลอดภยั  สะอาดปลอดภยั

เสียภาษีใหรั้ฐ ส าคัญในการ 1 คร้ัง ถกูสุขลักษณะ และถกูต้องตาม

ผลิต/จ าหน่าย สุขลักษณะ

เนือ้สัตว์ สะอาด

ถกูสุขลักษณะ

12 โครงการจดังานวันอาสาสมคัร เพือ่เป็นขวัญ จดักจิกรรม  1 คร้ัง      50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 อสม.มขีวัญและ อสม.มขีวัญและ กองสาธาฯ

สาธารณสุขแหง่ชาติ และก าลังใจ (20  มนีาคม  ของทุกป)ี (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ก าลังใจ ก าลังใจในการ

แก ่อสม. ปฏบิัติงาน

ด้านสาธารณสุข

13 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพือ่ให ้อสม. จดัอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน     500,000    500,000     500,000    500,000    500,000 อสม.มคีวามรู้ อสม.มคีวามรู้ กองสาธาฯ

และทัศนศึกษาดูงาน อสม. มคีวามรู้ความ 1 คร้ัง (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ความเขา้ใจงาน ความเขา้ใจงาน

ประจ าหมูบ่้าน เขา้ใจงานด้าน ด้านสาธารณสุขฯ ด้านสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขฯ เพิม่มากขึน้ เพิมมากขึน้

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที ่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และสังคมใหเ้ขม้แขง็

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชนและสังคม สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชมุชน  ละสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

2.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

14 โครงการพระราชด าริด้าน เพือ่ใหป้ระชาชน ด าเนินกจิกรรมต่างๆ ใน 13 ชุมชน ดังนี้     260,000    260,000     260,000    260,000    260,000 ประชาชนมสุีขภาพ ประชาชนมสุีขภาพ กองสาธาฯ

สาธารณสุข มพีลานามยัทีดี่ -งานสุขาภบิาล (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ทีดี่และแขง็แรง ทีดี่และแขง็แรง

และสุขภาพ -งานส่งเสริมสุขภาพ

ทีแ่ขง็แรง -ฟืน้ฟูสภาพ

-ป้องกนั  ควบคุมโรคติดต่อและ

โรคไมติ่ดต่อ

15 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพือ่ใหค้นใน ด าเนินกจิกรรมต่างๆ ใน 13 ชุมชน ดังนี้      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 โรคพิษสุนัขบ้า คนในชุมชน กองสาธาฯ

คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนปลอดภยั -การฉดีวัคซีนป้องกนัและควบคุม (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ลดลง ปลอดภยัจากโรค

จากโรค โรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท พิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมพลังแผ่นดิน เพือ่ใหป้ระชาชน จดัอบรม 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ประชาชนหา่งไกล ประชาชน/เยาวชน ส านักปลัด

ต่อต้านยาเสพติด เยาวชน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ยาเสพติด มคีวามรู้

ได้รับความรู้และ ความเขา้ใจและ

เหน็ความส าคัญ หา่งไกลยาเสพติด

และป้องกนัการ

แพร่ระบาดของ

ยาเสพติด

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพือ่ช่วยเหลือ อดุหนุนงบประมาณ 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000    ผู้ประสบ ผู้ประสบภยัสาธารณะ ส านักปลัด

อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง เบือ้งต้นแก่ -ประชาชนทัว่ไป ภยัสาธารณะ ได้รับการช่วยเหลือ

ส่วนท้องถิน่ ผู้ประสบภยั -ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ เบือ้งต้น

สาธารณะ แก่ -ผู้ยากไร้ เบือ้งต้น

ประชาชนในเขต

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ เพือ่เสริมสร้าง จดัการอบรม 1 คร้ัง/ปี 286,200    286,200   286,200    286,200    286,200    มจีติอาสาทีม่ี มจีติอาสาทีม่ศัีกยภาพ ส านักปลัด

จติอาสาภยัพิบัติประจ าเทศบาล ศักยภาพด้าน อดุหนุนงบประมาณ ศักยภาพในพืน้ที่ ในการป้องกนัและ

ต าบลเกษตรวิสัย การป้องกนั ฯลฯ บรรเทาสาธารณภยั

บรรเทา

สาธารณภยั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 อดุหนุนโครงการณรงค์ประชา เพือ่ใหป้ระชาชน อดุหนุนงบประมาณ  1 คร้ัง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประชาชนหา่งไกล ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

สัมพันธ์และจดักจิกรรมเนือ่ง ได้รับรู้และเหน็ (26 มถินุายน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ยาเสพติด ความรู้และหา่งไกล ปกครอง

ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ความส าคัญ ยาเสพติด อ าเภอ

2 อดุหนุนโครงการบ้านปลอดภยั เพือ่ลดจ านวน ตรวจสอบพืน้ที ่ ค้นหา 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ลดการแพร่ระบาด ประชาชนพึงพอใจ ส านักปลัด

หา่งไกลยาเสพติด ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ของยาเสพติด ในการควบคุมป้องกนั สภ.เกษตรฯ

ผู้ล าเลียง และผู้ ตรวจสอบพฤติกรรม การแพร่ระบาด

ทีเ่กีย่วขอ้ง  ลด ปราบปรามผู้ค้ารายยอ่ย ของยาเสพติด

การแพร่ระบาด จดัซ้ือน้ ายาตรวจปัสสวะหาสารเสพติด

ของยาเสพติด

3 อดุหนุนโครงการป้องกนัและ เพือ่ใหป้ระชาชน จดัอบรม 25,000      25,000     25,000      25,000     25,000     ลดการแพร่ระบาด ประชาชนพึงพอใจ ส านักปลัด

แกป้ัญหายาเสพติดในหมูบ่้าน/ เหน็ความส าคัญ อดุหนุนงบประมาณ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ของยาเสพติด ในการควบคุมป้องกนั ปกครอง

ชุมชน การแพร่ระบาด ฯลฯ การแพร่ระบาด อ าเภอ

ของยาเสพติด ของยาเสพติด

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอลใน เพือ่ใหเ้ยาวชนมี กอ่สร้างสนามฟุตซอล 2,500,000  2,500,000 2,500,000  2,500,000 2,500,000 มสีนามฟุตซอล ประชาชนมสีนาม กองช่าง

เขตเทศบาล สนามฟุตซอลใช้ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เพือ่ใช้ในการ ฟุตซอล

ออกก าลังกาย เพือ่ใช้ในการ

ออกก าลังกาย

และมสุีขภาพแขง็แรง

2 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพือ่ใหเ้ยาวชนมี กอ่สร้างลานกฬีา 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    มโีรงฆา่สัตว์ทีไ่ด้ ประชาชนมสีนาม กองช่าง

อเนกประสงค์ ได้ใช้เวลาว่างให้ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) มาตรฐาน กฬีาเพือ่ใช้ในการ

เกดิประโยชน์ ออกก าลังกาย

และมสุีขภาพแขง็แรง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั เพือ่ใหป้ระชาชน จดัอบรม 1 คร้ัง 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     ประชาชนทราบถงึ ประชาชนทราบถงึ ส านักปลัด

กฎหมายทีส่ าคัญในชีวิตประจ าวัน ทราบถงึกฎหมาย (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) สิทธิและเสรีภาพ สิทธิและเสรีภาพ

ทีส่ าคัญ ของตนเอง ของตนเอง

และผู้อืน่ และผู้อืน่

2 โครงการปรับปรุงระบบอนิเตอร์- เพือ่เป็นแหล่ง ติดต้ังระบบอนิเตอร์เน็ต 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    มอีนิเตอร์เน็ตใช้ใน มแีหล่งเรียนรู้และ ส านักปลัด

เน็ตและติดต้ังอนิเตอร์เน็ตชุมชน เรียนรู้และ ภายในเขตเทศบาล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ชุมชน ค้นคว้าขอ้มลู

เสนอโดยชุมชน ม.13 ค้นคว้าขอ้มลู ทางวิชาการ ฯลฯ

3 โครงการเพิม่จดุเสียงตามสาย เพือ่ใหป้ระชาชน เพิม่จดุเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    ประชาชนได้รับรู้ ประชาชนได้รับรู้ ส านักปลัด

หอกระจายขา่ว ได้รับรู้ขอ้มลู (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ขอ้มลูขา่วสาร ขอ้มลูขา่วสาร

เสนอโดยชุมชน ม.1,2,3,10,13 ขา่วสารจาก จากทางราชการ

ทางราชการ อยา่งทัว่ถงึ

4 โครงการติดต้ังและปรับปรุง เพือ่ใหป้ระชาชน ปรับปรุงและติดต้ังเสียงตามสาย 400,000    400,000   400,000    400,000    400,000    ประชาชนได้รับรู้ ประชาชนได้รับรู้ ส านักปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ระบบเสียงตามสาย ได้รับรู้ขอ้มลู ในเขตเทศบาล (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ขอ้มลูขา่วสาร ขอ้มลูขา่วสาร

เสนอโดยชุมชน ม.1,2,3,10,13 ขา่วสารจาก จากทางราชการ

ทางราชการ อยา่งทัว่ถงึ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

5 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพือ่ใหป้ระชาชน จดัท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ศูนยฯ์ ได้รับการ ประชาชนทีส่นใจ ส านักปลัด

ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร ได้รับรู้ขอ้มลู ขอ้มลูขา่วสารของเทศบาล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ปรับปรุง ได้รับขอ้มลู

ขา่วสารราชการ ขา่วสารอยา่งถกูต้อง

6 โครงการจดัท าวีดิทัศน์ เพือ่ใหป้ระชาชน จดัท าวิดีทัศน์ 1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     มเีว็บไซด์ ประชาชนทีส่นใจ ส านักปลัด

ได้รับรู้ขอ้มลู (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) และวีดิทัศน์ ได้รับขอ้มลู

ขา่วสารจาก ของเทศบาล ขา่วสารอยา่งถกูต้อง

ทางราชการ

7 โครงการจดัท าวารสาร เพือ่ใหป้ระชาชน ท าวารสาร 1 คร้ัง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ประชาชนได้รับรู้ ประชาชนทีส่นใจ ส านักปลัด

ได้รับรู้ขอ้มลู (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ขอ้มลูขา่วสาร ได้รับขอ้มลู

ขา่วสารจาก ขา่วสารอยา่งถกูต้อง

ทางราชการ

8 อดุหนุนโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ เพือ่ใหป้ระชาชน อดุหนุนงบประมาณ 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ประชาชนได้รับรู้ ประชาชนทีส่นใจ ส านักปลัด

ศูนยป์ฏบิัติการร่วมในการ ได้รับรู้ขอ้มลู ฯลฯ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ขอ้มลูขา่วสาร ได้รับขอ้มลู

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ขา่วสารจาก ขา่วสารอยา่งถกูต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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ปกครองส่วนท้องถิน่และศูนย์ ทางราชการ

ขอ้มลูขา่วสารเพือ่การวางแผน

และพัฒนาท้องถิน่ระดับอ าเภอ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

9 โครงการพัฒนาศูนยรั์บเร่ืองราว เพือ่เป็นจดุ พัฒนา  ปรับปรุงศูนยฯ์ 1 ศูนย์ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ศูนยฯ์ได้รับการ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

ร้องทุกขเ์ทศบาลต าบลเกษตรวิสัย ศูนยก์ลางในการ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) พัฒนา เป็นธรรม

วิสัย รับเร่ืองฯ และ ในการด ารงชีวิต

เป็นการบริหาร

จดัการบ้านเมอืง

ทีดี่

10 โครงการจดัท าและรายงาน เพือ่ใหป้ระชาชน จดัท ารายงานฯ จ านวน 100 เล่ม 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ประชาชนได้รับทราบ ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด

ผลการปฏบิัติงานของเทศบาล ทราบถงึ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน ของเทศบาล ของเทศบาล

ของเทศบาล

11 โครงการจดัท าป้ายชุมชน เพือ่ความเป็น จดัท าป้ายชุมชน 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     มปี้ายชุมชน ชุมชนมปี้ายชุมชน ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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ในเขตเทศบาล ระเบียบเรียบร้อย (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ทีส่วยงาม ทีส่วยงาม

เสนอโดยชุมชน ม.1,2,3,10,13 และสวยงาม และเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

12 โครงการป้ายบอกทางจราจร เพือ่ใหป้ระชาชน จดัซ้ือป้ายบอกทางจราจร 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มปี้ายบอกทาง ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

เสนอโดยชุมชน ม.13, 14 ได้รับความ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ทีช่ัดเจน สัญจรไปมา

สะดวกในการ สะดวกในการ

สัญจรไป-มา สัญจรไป-มา

13 โครงการเทศบาลหว่งใย เพือ่ดูแลรักษา งานป้องกนัและสมาชิก อปพร. 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

ประชาชน ความสงบ จดัชุดออกตรวจพืน้ทีใ่นเขตฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ปลอดภยัในชีวิต ปลอดภยัในชีวิต

เรียบร้อยใน และทรัพยสิ์น และทรัพยสิ์น

ชุมชนและ

สถานทีส่ าคัญ

ต่างๆ ในเขตฯ

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

14 โครงการเร่งด่วนหรือส าคัญตาม 1.เพือ่พัฒนา ด าเนินงานโครงการตามแนว 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ได้ด าเนินโครงการ ประชาชนมคุีณภาพ ส านักปลัด

แนวนโยบายของรัฐบาล คุณภาพชีวิต นโยบายของรัฐบาล (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ตามแนวนโยบาย ชีวิตทีดี่ขึน้ สามารถ

ของประชาชน ของรัฐบาล ด ารงชีวิตได้อยา่ง

2.เพือ่เสริมสร้าง มคีวามสุข

ความเขม้แขง็

ด้านเศรษฐกจิ

การค้า

และบริการ

3.เพือ่เสริมสร้าง

สมรรถนะในการ

บรหารด้วยระบบ

บริหารกจิการ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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บ้านเมอืงทีดี่

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

15 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ เพือ่รักษาไว้ซ่ึง รณรงค์ปลูกจติส านึกให้ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ประชาชนมจีติ ประชาชนด ารงไว้ ส านักปลัด

ของชาติเพือ่เสริมสร้าง สถาบันส าคัญ ประชาชนรักษาสถาบันของชาติ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ส านึกทีดี่ ซ่ึงสถาบันส าคัญ

ความสมานฉนัท์ ของชาติทีเ่ป็น ของชาติ มศูีนยร์วม

ศูนยร์วมจติใจ จติใจและความ

ของประชาชน สมานฉนัท์

16 โครงการสร้างความปรองดอง เพือ่สร้างความ จดักจิกรรม  1  คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ประชาชนเกดิความ ประชาชนในพืน้ที่ ส านักปลัด

สมานฉนัท์ เขา้ใจ ขจดัความ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) สามคัคี เกดิความรักความ

ขดัแยง้ในพืน้ที่ สามคัคี และได้รับ

รับผิดชอบและ ขอ้มูลขา่วสารทีถ่กูต้อง

แสดงใหเ้หน็ถงึ ชัดเจน เขา้ใจบทบาท

พลังความสามคัคี หน้าทีข่องพลเมอืงทีดี่

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ของคนในพืน้ที่ ค านึงถงึชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

17 โครงการเทศบาลต่อต้านการ เพือ่เป็นการปลูก จดัท าป้ายรณรงค์ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ปลูกจติส านึกให้ เทศบาลมคีวาม ส านักปลัด

คอร์รัปชั่น จติส านึกและการ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ประชาชนต่อต้าน โปร่งใส สามารถ

สร้างเครือขา่ยใน การคอร์รัปชั่น ตรวจสอบการบริหาร

การป้องกนัการ งานของเทศบาลได้

ทุจริตเป็นกลไกล

การพัฒนา

18 โครงการแกไ้ขปัญหาบุกรุกทีดิ่น เพือ่แกไ้ขปัญหา ส ารวจแนวเขตทีดิ่น 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ไมม่ผู้ีบุกรุกทีดิ่น ไมม่ผู้ีบุกรุกทีดิ่น ส านักปลัด

สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาล การบุกรุกทีดิ่น ด าเนินคดีกบัผู้บุกรุก (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

สาธารณะ ในเขตเทศบาล

ประโยชน์

19 โครงการค่าใช้จา่ยลูกหนีต้าม เพือ่จา่ยหนี้ จา่ยหนีต้ามค าพิพากษา 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    จา่ยหนีต้าม จา่ยหนี้ ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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ค าพิพากษา ตามค าพิพากษา (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ค าพิพากษา ตามค าพิพากษา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

20 โครงการสัมมนาการใหค้วามรู้ เพือ่ใหป้ระชาชน จดัอบรม 1 คร้ัง 75,000      75,000     75,000      75,000     75,000     ประชาชน ประชาชน ส านักปลัด

ด้านกฏหมายและการเขา้ถงึ ได้รับความรู้ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ได้รับความรู้ ได้รับความรู้

กระบวนการยติุธรรม ตาม ความเขา้ใจ ความเขา้ใจ ความเขา้ใจ

พระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม เกีย่วกบักฏหมาย เกีย่วกบักฏหมาย เกีย่วกบักฏหมาย

เพิม่มากขึน้ เพิม่มากขึน้

21 โครงการโตไปไมโ่กง เพือ่ปลูกฝัง จดัอบรม 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ส านักปลัด

ค่านิยม จติส านึก (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ซ่ือสัตย ์สุจริต ซ่ือสัตย ์สุจริต

ใหเ้ด็ก/เยาวชน มจีติสาธารณะ มจีติสาธารณะ

มจีติสาธารณะ รักความถกูต้อง รักความถกูต้อง

รักความถกูต้อง และเป็นธรรม และเป็นธรรม

และเป็นธรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

22 โครงการคลีนิคกฏหมาย เพือ่ใหป้ระชาชน จดัอบรม 1 คร้ัง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประชาชน ประชาชน ส านักปลัด

ได้รับความรู้ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ได้รับความรู้ ได้รับความรู้

ความเขา้ใจ ความเขา้ใจ ความเขา้ใจ

เกีย่วกบักฏหมาย เกีย่วกบักฏหมาย เกีย่วกบักฏหมาย

เพิม่มากขึน้ เพิม่มากขึน้

23 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือ่ใหป้ระชาชน จดัอบรม 1 คร้ัง 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     ประชาชนได้รับรู้ ประชาชนได้รับรู้ ส านักปลัด

เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสาร ได้รับรู้ขอ้มลู -พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ขอ้มลูขา่วสารจาก ขอ้มลูขา่วสารจาก

ของทางราชการ ขา่วสารจาก พ.ศ.2540 ทางราชการ ทางราชการ

ทางราชการ

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

103



104

24 อดุหนุนโครงการจดังานรัฐพิธี เพือใ่หก้ารจดังาน อดุหนุนการจดังานรัฐพิธี 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     การจดังาน การจดังาน ส านักปลัด

รัฐพิธีส าเร็จตาม (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) รัฐพิธีส าเร็จตาม รัฐพิธีส าเร็จตาม

วัตถปุระสงค์ วัตถปุระสงค์ วัตถปุระสงค์

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการลดอบุัติเหตุบนท้องถนน เพือ่ป้องกนั ต้ังจดุตรวจและบริการ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     มจีดุตรวจเพือ่ การสูญเสียชีวิตและ ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาล  (ปีใหม)่ ไมใ่หเ้กดิอบุัติเหตุ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) บริการประชาชน ทรัพยสิ์นลดลง

(เสนอโดย ม.4) หรือเกดิเหตุ

น้อยทีสุ่ด

2 โครงการลดอบุัติเหตุบนท้องถนน เพือ่ป้องกนั ต้ังจดุตรวจและบริการ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     มจีดุตรวจเพือ่ การสูญเสียชีวิตและ ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาล  (สงกรานต์) ไมใ่หเ้กดิอบุัติเหตุ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) บริการประชาชน ทรัพยสิ์นลดลง

(เสนอโดย ม.4) หรือเกดิเหตุ

น้อยทีสุ่ด

3 โครงการจา้งเหมาบริการรักษา เพือ่เป็นค่า จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั     216,000    216,000     216,000    216,000    216,000 ประชาชนมคีวาม ประชาชนมคีวาม ส านักปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ความปลอดภยัภายใน ตอบแทนการ จ านวน 3 คน (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ปลอดภยัเพิม่มากขึน้ ปลอดภยัในชีวิต

เขตเทศบาล รักษาความ และทรัพยสิ์น

ปลอดภยัภายใน

เขตเทศบาล

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

4 โครงการฝึกซ้อมแผนอบุัติภยั เพือ่เพิม่ ฝึกอบรมเจา้หน้าทีด้่านอบุัติภยัต่างๆ 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     อปพร.มทีักษะและ สมาชิก อปพร.สามารถ ส านักปลัด

สมรรถภาพ งานป้องกนัฯ และสมาชิก อปพร. (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ความช านาญ ปฏบิัติหน้าทีไ่ด้อยา่ง

ในการปฏบิัติงาน ในเขตเทศบาล ถกูต้อง รวดเร็ว

และมปีระสิทธิภาพ

5 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์จราจร เพือ่ใหป้ระชาชน จดัซ้ืออปุกรณ์จราจร 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     ลดการเกดิอบุัติเหตุ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ได้รับความ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ทางจราจร ความสะดวกในการ

สะดวกในการ สัญจรไป-มา และ

สัญจรไป-มา ลดการเกดิอบุัติเหตุ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02

105



106

6 โครงการจดัซ้ือสัญญาณเตือน เพือ่ลดการ จดัซ้ือไฟกระพริบโซลาเซล 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ลดการเกดิอบุัติเหตุ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ไฟกระพริบโซลาเซล เกดิอบุัติเหตุ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ทางจราจร ความสะดวกในการ

(เสนอโดยชุมชน ม.10 ทางจราจร สัญจรไป-มา และ

จากแผนชุมชน) ลดการเกดิอบุัติเหตุ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

7 โครงการส่งเสริมมาตรการการ เพือ่เพิม่ 1.จดัพิมพ์แผ่นพับ 1,000 ฉบับ 8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       ลดการ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สมรรถภาพ 2.ป้ายประชาสัมพันธ์พลาสติก 12,000      12,000     12,000      12,000     12,000     เกดิอบุัติเหตุ ความสะดวกในการ

เสนอโดยชุมชน ม.1, 2, 3, 4, 8, ในการปฏบิัติงาน จ านวน 3 จดุ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ทางจราจร สัญจรไป-มา และ

9, 10,13,14,15,16 ลดการเกดิอบุัติเหตุ

8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพือ่เพิม่ จดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     มปี้ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

ชุมชน ด้านการจดัการภยัพิบัติ สมรรถภาพ จ านวน  1  ป้าย  ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) การจดัการภยัพิบัติ ความช่วยเหลือ

เสนอโดยชุมชน ม.1, 2, 3, 4, 8, ในการปฏบิัติงาน ผู้ประสบภยัรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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9, 10,13,14,15,16 ขึน้

9 โครงการจา้งเหมาพนักงาน เพือ่เพิม่ จา้งเหมาพนักงานประจ ารถดับเพลิง     504,000    504,000     504,000    504,000    504,000 การปฏบิัติงาน การปฏบิัติงาน ส านักปลัด

ประจ ารถดับเพลิง สมรรถภาพ  จ านวน 6 คน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) รวดเร็วและมี รวดเร็วและมี

ในการปฏบิัติงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร เพือ่ใหป้ระชาชน จดัอบรม 1 คร้ัง 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     ลดการเกดิอบุัติเหตุ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

จราจร ได้รับความ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ทางจราจร ความสะดวกในการ

สะดวกในการ สัญจรไป-มา และ

สัญจรไป-มา

11 โครงการฝึกอบรมป้องกนั เพือ่ส่งเสริม จดัอบรม 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ประชาชนได้รับ เกดิความรู้ความเขา้ใจ ส านักปลัด

และระงับอคัคีภยั สมรรถภาพการ -สาธิตการใช้อปุกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ความปลอดภยัใน ในภารกจิด้านการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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ป้องกนัและ ชีวิตและทรัพยสิ์น การป้องกนัและ

บรรเทา บรรเทาสาธารณภยั

สาธารณภยั

12 โครงการฝึกอบรมและทบทวน เพือ่ส่งเสริม จดัอบรม 1 คร้ัง 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     อปพร.มทีักษะและ สมาชิก อปพร. ส านักปลัด

อาสาสมคัรป้องกนัภยั สมรรถภาพการ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ความช านาญ สามารถปฏบิัติหน้าที่

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ป้องกนัและ ได้อยา่งถกูต้อง 

บรรเทา รวดเร็วมปีระสิทธิภาพ

สาธารณภยั

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

13 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพือ่ความ ติดต้ังกล้องวงจรปิด 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มกีล้องวงจรปิดใช้ใน ประชาชนมคีวาม ส านักปลัด

ในเขตเทศบาล ปลอดภยัใน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เทศบาล ปลอดภยัในชีวิต

ชีวิตและ และทรัพยสิ์น

ทรัพยสิ์น

14 โครงการอบรมฟืน้ฟูและ เพือ่ใหส้มาชิก จดัอบรมฟืน้ฟ/ูทัศนศึกษา 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    อปพร.มคีวามรู้  อปพร.มคีวามรู้  ส านักปลัด

ทัศนศึกษาดูงานสมาชิก อปพร. อปพร.ได้รับ ดูงาน  1  คร้ัง  (อดุหนุน)  (อดุหนุน)  (อดุหนุน)  (อดุหนุน)  (อดุหนุน) ความเขา้ใจ ความเขา้ใจ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ความรู้และ มากยิง่ขึน้ มากยิง่ขึน้

สามารถถา่ยทอด

ความรู้ต่อไปได้

15 โครงการจดังานวัน อปพร. เพือ่ใหส้มาชิก จดักจิกรรมในวัน อปพร. 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     อปพร.ได้พบปะกนั สมาชิก อปพร. จะได้ ส านักปลัด

(22 ม.ีค. ของทุกป)ี อปพร.ได้พบปะ 1 คร้ัง (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) และเกดิความสามคัคี พบปะสังสรรค์

สังสรรค์และรู้จกั และรู้จกับ าเพ็ญ

บ าเพ็ญประโยขน์ ประโยชน์ต่อส่วนรวม

ต่อส่วนรวม

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

16 โครงการเบีย้ส่ังใช้ อปพร. เพือ่เป็นขวัญและ จา่ยค่าตอบแทนใหส้มาชิก อปพร. 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     เป็นขวัญและก าลังใจ สมาชิก อปพร. ส านักปลัด

ก าลังใจ ในการ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) กบั อปพร. มขีวัญและก าลังใจ

ท างานของ ในการท างาน

อปพร.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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17 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพือ่ส่งเสริม จดัอบรม  3 คร้ัง/ปี 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     จนท.มทีักษะและ เจา้หน้าทีฯ่  สามารถ ส านักปลัด

เจา้หน้าทีป่้องกนัและ สมรรถภาพการ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ความช านาญ ปฏบิัติหน้าทีไ่ด้อยา่ง

บรรเทาสาธารณภยั ป้องกนัและ ถกูต้อง รวดเร็ว

บรรเทา มปีระสิทธิภาพและ

สาธารณภยั ประสิทธิผล

18 โครงการจดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เพือ่ใหป้ระชาชน จดัซ้ืออปุกรณ์/ครุภณัฑ์ ดับเพลิง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     เพิม่ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ครุภณัฑ์ ดับเพลิง ได้รับความ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ในการปฎบิัติงาน ความสะดวกในการ

สะดวกในการ ใช้บริการและเพิม่

ใช้บริการ ประสิทธิภาพในการ

ปฏบิัติงาน

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ ประชาชน และพลังทางสังคม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.3  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการประชุมประชาคมเพือ่ เพือ่ใหก้าร จดัประชุม 1 คร้ัง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประชาชนมส่ีวนร่วม ประชาชนมส่ีวนร่วม ส านักปลัด

คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ประสานงาน (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ในการพัฒนา ในการพัฒนากจิการ

กบัชุมชนได้ เทศบาล ของเทศบาลและ

สะดวก รวดเร็ว สะดวกในการ

ประสานงาน

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจา้งเหมาบริการพนักงาน เพือ่ปรับปรุง จา้งเหมาบริการ  1  คน 84,000      84,000     84,000      84,000     84,000     ปรับปรุงทรัพยสิ์น ขอ้มลูทรัพยสิ์น กองคลัง

ส ารวจแผนทีภ่าษีและทะเบียน ขอ้มลูทรัพยสิ์น (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ของผู้ประกอบการ ของผู้ประกอบ

ทรัพยสิ์น ของผู้ประกอบ ใหเ้ป็นปัจจบุัน การใหเ้ป็นปัจจบุัน

การใหเ้ป็น และเพิม่ประสิทธิภาพ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ปัจจบุัน ในการจดัเกบ็รายได้

2 โครงการจา้งเหมาบริการพนักงาน เพือ่บริการ จา้งเหมาบริการ  1  คน 84,000      84,000     84,000      84,000     84,000     ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม กองคลัง

จา้งค่าบริการค่าธรรมเนียม การจอดยานยนต์ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) จอดรถเพิม่มากขึน้ จอดรถเพิม่มากขึน้

การจอดยานยนต์

3 โครงการจา้งเหมาบริการพนักงาน เพือ่บริการ จา้งเหมาบริการ  2  คน 168,000    168,000   168,000    168,000    168,000    ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม กองคลัง

จา้งค่าบริการค่าเช่าตลาดสด การเช่าตลาดสด (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ตลาดสดเพิม่มากขึน้ ตลาดสดเพิม่มากขึน้

เทศบาล

4 โครงการจา้งเหมาบุคคล เพือ่อ านวยความ จา้งเหมาบริการ  1  คน 144,000    144,000   144,000    144,000    144,000    การปฏบิัติงานมี เกดิความสะดวกใน กองคลัง

ปฏบิัติงานกองคลัง สะดวกในการ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ประสิทธิภาพมากขึน้ การปฏบิัติงานและ

ปฏบิัติงานและ บริการประชาชน

บริการประชาชน

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

4.2  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกจิ เพือ่ใหป้ระชาชน จดักจิกรรม 1 คร้ัง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประชาชน/นักเรียน ประชาชน/นักเรียน กองการ

พอเพียง ชุมชนหนองแวง มคีวามรู้เกีย่วกบั (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) มคีวามรู้เร่ืองการ มคีวามรู้เร่ืองการ ศึกษา

เสนอโดยชุมชนบ้านหนองแวง การเล้ียงปลาดุก เล้ียงปลาดุกในบ่อ เล้ียงปลาดุกในบ่อ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ม.3, 9 และการปลูกผัก ซีเมนต์และการ ซีเมนต์และการ

ปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัว ปลูกผักสวนครัว

ปลอดสารพิษ ปลอดสารพิษ

เพิม่มากขึน้ เพิม่มากขึน้

2 โครงการจดัหาสนามเด็กเล่น/ เพือ่ใหป้ระชาชน จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ออกก าลังกาย 600,000    600,000   600,000    600,000    600,000    มอีปุกรณ์การ ประชาชนมสุีขภาพ กองการ

เคร่ืองเล่นเด็กในสวนสาธารณะ ทัว่ไปรู้จกัใช้ ซ่อมมอปุกรณ์การออกก าลังกาย (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ออกก าลังกาย แขง็แรงและรู้จกัใช้ ศึกษา

เฉลิมพระเกยีรติ เวลาว่างใหเ้กดิ ทีไ่ด้มาตรฐาน เวลาว่างใหเ้กดิ

ประโยชน์ ประโยชน์

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

4.3  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจา้งเหมาดูแลสวน เพือ่รักษา จา้งเหมาบุคคลดูแลสวนสาธารณะ 780,000    780,000   780,000    780,000    780,000    มบีุคลากรดูแล สวนสาธารณะมคีวาม กองช่าง

สาธารณะภายในเขตเทศบาล ความสะอาด จ านวน 12 คน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) สวนสาธารณะ สวยงามและน่าอยู่

ในสวนสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02

113



114

และสวนหยอ่ม

ในเขตเทศบาล

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

4.4  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการผลิต -เพือ่เพิม่ผลผลิต -เกษตรกร  50  ราย 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ลดต้นทุนการผลิต เป็นการลดต้นทุน ส านักปลัด

ขา้วหอมมะลิ ต่อไร่ -พืน้ที ่ 500  ไร่ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) การผลิต และเพิม่

(เสนอโดยชุมชน ม.9,  ม.16 ) -เพือ่ลดต้นทุน -จดัซ้ือเมล็ดพันธุ์ขา้วหอมมะลิ ฯลฯ ผลผลิตต่อไร่มากขึน้

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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การผลิต ภายในเขตเทศบาล

2 โครงการการแปรรูปขา้ว เพือ่เสริมสร้าง จดัซ้ือเคร่ืองสีขา้วกล้อง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     มขีา้วแปรรูป ประชาชนมรีายได้ ส านักปลัด

เพือ่สุขภาพ รายได้ใหก้บั เคร่ืองซิลถงุปลอดสูญญากาศ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เพือ่สุขภาพ เพิม่ขึน้และ

(เสนอโดยชุมชน ม.16 เกษตรกรและ เคร่ืองคัดเมล็ดขา้วชนิดโยก เป็นแหล่งเรียนรู้

จากแผนชุมชน) เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ เชิงเกษตรได้

เชิงเกษตรได้ ท าใหชุ้มชน

ท าใหชุ้มชน เกดิความเขม้แขง็

เกดิความเขม้แขง็

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

4.4  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เพือ่ส่งเสริมให้ จดัอบรมฝึกอาชีพ 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000    กลุ่มสตรีได้รับ กลุ่มสตรีมงีานท า ส านักปลัด

(เสนอโดยชุมชน ม.1, 2, 3, 4, 9, กลุ่มสตรี มี  1 คร้ัง (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) การพัฒนาอาชีพ และมรีายได้เพิม่ขึน้

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02

115



116

10,14, 15 จากแผนชุมชน) ความรู้ ความ สามารถช่วยเหลือ

สามารถในการ ครอบครัวได้

พัฒนาศักยภาพ

ของตนเองและ

เป็นเพิม่รายได้

4 โครงการเกษตรอนิทรียช์ีวภาพ เพือ่เป็นการ จดัอบรม 1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     เกษตรกรมคีวามรู้ เกษตรกรสามารถ ส านักปลัด

(เสนอโดยชุมชน ม.15 สร้างงาน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ความเขา้ใจเพิม่ ผลิตสารชีวภาพ

จากแผนชุมชน) สร้างอาชีพใหก้บั มากขึน้ ใช้เองได้

เกษตรกร

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

4.4  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

5 โครงการผักสวนครัวร้ัวกนิได้ เพือ่เป็นการ จดัซ้ือเมล็ดพันธุ์ผักใหก้บั 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     เกษตรกรมคีวามรู้ เกษตรกรสามารถ ส านักปลัด

(เสนอโดย ม.3 จากแผนชุมชน) สร้างงาน เกษตรกรในเขตเทศบาล (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ความเขา้ใจเพิม่ ผลิตสารชีวภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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สร้างอาชีพ มากขึน้ ใช้เองได้

6 อดุหนุนโครงการกลุ่มพัฒนา เพือ่พัฒนา อดุหนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    กลุ่มอาชีพได้รับการ ผลิตภณัฑ์มคุีณภาพดี ส านักปลัด

อาชีพ (เสนอโดยชุมชน ม.1, 2, 3, ผลิตภณัฑ์ใหม้ี ภายในเขตเทศบาล (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) พัฒนาเกีย่วกบั และได้มาตรฐาน 

 4, 9, 10, 14, 15) คุณภาพทีไ่ด้ ผลิตภณัฑ์ สามารถขายได้

มาตรฐาน ราคาดี

7 อดุหนุนกลุ่มอาชีพศูนยก์ารศึกษา เพือ่เป็นการ จดัอบรมฝึกอาชีพ 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     กลุ่มอาชีพได้รับการ ประชาชนมรีายได้ ส านักปลัด

นอกระบบและการศึกษา สร้างงาน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) พัฒนาเกีย่วกบั เพิม่ขึน้และเป็นการ

ตามอธัยาศัยอ าเภอเกษตรวิสัย สร้างอาชีพ ผลิตภณัฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ

ใหก้บัระชาชน

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

4.4  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

8 โครงการแปรรูปผลิตภณัฑ์ เพือ่เป็นการ จดัซ้ือวัสดุ-ครุภณัฑ์  เพือ่ใช้ใน 300,000    300,000   300,000    300,000    300,000    มขีา้วแปรรูปเพือ่ ประชาชนมรีายได้ ส านักปลัด

ขา้วหอมมะลิ สร้างงาน โครงการแปรรูปผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิม่มากขึน้

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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(เสนอโดยชุมชน ม.3, 9 สร้างอาชีพใหก้บั ฯลฯ ชุมชนมคีวามเขม้แขง็

จากแผนชุมชน) เกษตรกร

9 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ เพือ่เป็นการ จดัอบรมฝึกอาชีพ 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     กลุ่มอาชีพได้รับการ ประชาชนมรีายได้ ส านักปลัด

ภายในเขตเทศบาล สร้างงาน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) พัฒนาเกีย่วกบั เพิม่ขึน้และเป็นการ

สร้างอาชีพ ผลิตภณัฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ

ใหก้บัระชาชน

10 โครงการสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ เพือ่แกป้ัญหา ซ้ือวัสดุ/ครุภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ 13 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มวีัสดุ/ครุภณัฑ์ เกษตรกรมนี้ าใช้ใน ส านักปลัด

สู้ภยัแล้งระบบโซล่าเซลล์ ภยัแล้งโดยการ ชุมชน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ส าหรับการน าน้ า หน้าแล้ง

น าน้ าในแหล่งน้ า มาใช้อยา่งพอเพียง

มาใช้อยา่ง

พอเพียง

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ เพือ่ส่งเสริม รณรงค์ใหก้ารด าเนินการพัฒนา 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     มส้ีวมสาธารณะใน ประชาชนได้ใช้ กองสาธาฯ

น่าใช้ สนับสนุนใหเ้กดิ ปรับปรุงส้วมสาธารณะ  สถานทีร่าชการ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) สถานทีร่าชการที่ ส้วมสาธารณะ

การพัฒนาส้วม จ านวน  13 แหง่ สะอาดและได้ ทีส่ะอาดและได้

สาธารณะทีอ่ยูใ่น มาตรฐาน มาตรฐาน

เขตเทศบาล

ใหไ้ด้มาตรฐาน

2 โครงการเตาเผาศพไร้มลพิษ เพือ่ลดมลพิษ จดัต้ังเตาเผาศพไร้มลพิษ 6 แหง่ 4,800,000  4,800,000 4,800,000  4,800,000 4,800,000 ลดมลพิษในอากาศ มเีตาเผาศพไร้มลพิษ กองสาธาฯ

ในอากาศ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เป็นต้นแบบสามารถ

ลดมลพิษทางอากาศ

ได้

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เพือ่ป้องกนัและ จดัอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ในการ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    การแพร่ระบาดของ ประชาชนในพืน้ทีม่ี กองสาธาฯ

ใหค้วามรู้ในการป้องกนัโรคติดต่อ เสริมสร้างความรู้ ป้องกนัโรคติดต่อ 1 คร้ัง/ปี (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) โรคติดต่อลดลง สุขภาพอนามยัทีดี่

ในการป้องกนั

โรคติดต่อใหก้บั

ประชาชน

4 โครงการจดัหาสถานทีก่ าจดัขยะ เพือ่เป็นสถานที่ ซ้ือทีดิ่นประมาณ  60  ไร่ 5,000,000  5,000,000 5,000,000  5,000,000 5,000,000 มสีถานทีท่ิง้ขยะ ใช้เป็นสถานทีก่ าจดั กองสาธาฯ

ทิง้ขยะและก าจดั (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) และก าจดัขยะ ขยะทีถ่กูต้องตาม

ขยะทีถ่กู หลักสุขาภบิาล

สุขอนามยั

5 โครงการปรับปรุงสถานที่ เพือ่ใหม้สีถานที่ ฝังกลบและปรับปรุงบ่อขยะเดิม 300,000    300,000   300,000    300,000    300,000    มสีถานทีท่ิง้ขยะ มสีถานทีท่ิง้ขยะ กองสาธาฯ

ก าจดัขยะ ทิง้ขยะและ ใหส้ะอาด (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) และก าจดัขยะ และก าจดัขยะ

ก าจดัขยะ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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6 โครงการจา้งเหมาท าความสะอาด เพือ่รักษาความ จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าความสะอาด 720,000    720,000   720,000    720,000    720,000    ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก กองสาธาฯ

ถนนสายหลักในเขตเทศบาล สะอาดถนน ถนนสายหลักในเขตเทศบาล (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) มคีวามสะอาด ปราศจากขยะ

สายหลัก จ านวน 18 คนๆละ6,000.-บาท/เดือน และฝุ่นละออง

ในเขตเทศบาล

7 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ เพือ่ลดปริมาณ ผลิตปุย๋หมกัชีวภาพ  ส่งเสริมการใช้ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ชุมชนมคีวาม ลดปริมาณขยะ กองสาธาฯ

และก าจดัขยะครบวงจรในชุมชน ขยะอนิทรียท์ี่ อนิทรียช์ีวภาพในชุมชน (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) สะอาด อนิทรียท์ีเ่กดิขึน้

เกดิขึน้

8 โครงการถนนตัวอยา่ง เพือ่ใหชุ้มน จดักจิกรรมประกวด 1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     หน้าบ้านสะอาด สภาพแวดล้อม กองสาธาฯ

หน้าบ้านน่ามอง สะอาด มสีภาพ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เรียบร้อย แต่ละบ้าน สะอาด 

แวดล้อมทีดี่ สวยงาม ท าใหชุ้มชน

เป็นเมอืงน่าอยู่ น่าอยู่

9 โครงการจา้งเหมา เพือ่รักษาความ จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าความสะอาด 1,560,000  1,560,000 1,560,000  1,560,000 1,560,000 ชุมชนสะอาด ชุมชนสะอาดปราศ กองสาธาฯ

ท าความสะอาดชุมชน สะอาดภายใน ชุมชนๆละ 2 คนๆละ 5,000.-บาท/เดือน เรียบร้อย จากขยะเศษวัชพืช

เขตใหไ้ด้

มาตรฐาน

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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10 โครงการก าจดัส่ิงปฏกิลูระบบปิด เพือ่ก าจดัส่ิง ด าเนินงานตามโครงการก าจดัส่ิงปฏกิลู 900,000    900,000   900,000    900,000    900,000    ประชาชนมสีถานที่ ท้องถิน่ได้จดัสถานที่ กองสาธาฯ

ปฏกิลูด้วยวิธี ระบบปิด (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ก าจดัส่ิงปฎกิลู ก าจดัส่ิงปฏกิลูได้

ทีถ่กูต้อง และ ได้อยา่งมี อยา่งมปีระสิทธิภาพ

น าผลผลิตจาก ประสิทธิภาพ และน าผลผลิตจาก

ระบบการก าจดั ระบบการก าจดั

ส่ิงปฏกิลูไปท าปุย๋ ส่ิงปฏกิลูไปท าปุย๋

อนิทรีย์ อนิทรีย์

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ เพือ่ปรับปรุง ปรับปรุงทางเดินเท้า 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 เทศบาลมภีมูทิัศน์ที่ ประชาชนได้ใช้เป็นที่ กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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ภายในเขตเทศบาล ภมูทิัศน์ในเขตฯ ลานกฬีาอเนกประสงค์  และสวนหยอ่ม (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) สวยงามและน่าอยู่ พักผ่อนหยอ่นใจ

 (เสนอโดย ม.14) ใหส้วยงาม น่าอยู่ ฯลฯ และมเีมอืงทีน่่าอยู่

2 โครงการขดุลอก/ปรับปรุง เพือ่กกัเกบ็น้ า ขดุลอก/ปรับปรุง หนองน้ าในเขตเทศบาล 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มหีนองน้ าไว้ใช้ ประชาชนมนี้ าไว้ใช้ กองช่าง

หนองน้ าสาธารณะ ใหเ้พียงพอ -ดอนหวันาค, สระน้ าคุ้มใต้, หนองแวง, (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ในหน้าแล้ง เพียงพอกบัความ

ภายในเขตเทศบาล กบัความต้องการ นากะเหล่ง, หนองสะแบง ต้องการ

(เสนอโดย ม.10, 14) ของประชาชน ฯลฯ

3 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพือ่ใหม้นี้ าใช้ เจาะบาดาล,  หอสูง,  พร้อม 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    ลดปัญหาการ ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง

พร้อมติดต้ังอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง เพียงพอกบั ถงับรรจนุ้ า  ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ขาดแคลนน้ า เพียงพอ

(เสนอโดย ม.14, 15 ความต้องการ กบัความต้องการ

จากแผนชุมชน)

4 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ เพือ่ใหส้ถานที่ เพือ่ปรับปรุงภมูทิัศน์/ขดุลอก/จดัหาวัสดุ 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มสีถานที่ ประชาชนได้ใช้เป็นที่ กองช่าง

รอบหนองแวง หมูท่ี ่3 เป็นระเบียบ อปุกรณ์ตกแต่ง เช่น ต้นไม ้ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เป็นระเบียบ พักผ่อนหยอ่นใจ

เสนอโดยชุมชนหมูท่ี ่3 สวยงามปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สวยงามปลอดภยั และมเีมอืงทีน่่าอยู่

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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5 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ เพือ่ใหส้ถานที่ เพือ่ปรับปรุงภมูทิัศน์/ขดุลอก/จดัหาวัสดุ 5,258,000  5,258,000 5,258,000  5,258,000 5,258,000 มสีถานที่ ประชาชนได้ใช้เป็นที่ กองช่าง

รอบหนองสะแบง หมูท่ี ่4,15 เป็นระเบียบ อปุกรณ์ตกแต่ง เช่น ต้นไม ้ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เป็นระเบียบ พักผ่อนหยอ่นใจ

เสนอโดยชุมชนหมูท่ี ่4,15 สวยงามปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สวยงามปลอดภยั และมเีมอืงทีน่่าอยู่

6 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ เพือ่ใหส้ถานที่ เพือ่ปรับปรุงภมูทิัศน์/ขดุลอก/จดัหาวัสดุ 3,560,000  3,560,000 3,560,000  3,560,000 3,560,000 มสีถานที่ ประชาชนได้ใช้เป็นที่ กองช่าง

รอบดอนหวันาค หมูท่ี ่14 เป็นระเบียบ อปุกรณ์ตกแต่ง เช่น ต้นไม ้ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เป็นระเบียบ พักผ่อนหยอ่นใจ

เสนอโดยชุมชนหมูท่ี ่14 สวยงามปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สวยงามปลอดภยั และมเีมอืงทีน่่าอยู่

7 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ เพือ่ใหส้ถานที่ เพือ่ปรับปรุงภมูทิัศน์/ขดุลอก/จดัหาวัสดุ 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มสีถานที่ ประชาชนได้ใช้เป็นที่ กองช่าง

รอบหนองสระหลังอ าเภอ เป็นระเบียบ อปุกรณ์ตกแต่ง เช่น ต้นไม ้ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เป็นระเบียบ พักผ่อนหยอ่นใจ

เสนอโดยชุมชนหมูท่ี ่1 สวยงามปลอดภยั ตามแบบแปลนเทศบาล สวยงามปลอดภยั และมเีมอืงทีน่่าอยู่

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์  จังหวัดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม

5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการก าจดัผักตบชวา เพือ่แกไ้ขปัญหา ก าจดัผักตบชวาโดยการร่วมมอืกบั 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ประชาชนได้ใช้น้ า คุณภาพน้ าดีขึน้ ส านักปลัด

"เมอืงเกษร่วมใจล ากดุกูส่ดใส คุณภาพน้ า เพิม่ ประชาชนในพืน้ที ่และบูรณาการร่วมกบั (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) ทีม่คุีณภาพ น้ าไมเ่น่าเสีย และ

ไร้ผักตบชวา" ประสิทธิภาพ หน่วยงานอืน่และใช้เคร่ืองจกัรกลช่วย การระบายน้ ามี

ในการระบายน้ า ประสิทธิภาพมากขึน้

2 โครงการก าจดัวัชพืชตามแหล่งน้ า เพือ่แกไ้ขปัญหา ก าจดัวัชพืชตามแหล่งน้ า เช่น ไมยราบ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ลดปัญหาการ ลดปัญหาการ ส านักปลัด

สาธารณะภายในเขตเทศบาล การแพร่ พืชลุ้มลุกอืน่ๆ  ฯลฯ (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) กระจายพันธุ์ กระจายพันธุ์

กระจายพันธุ์ ของต้นไมยราบ ของต้นไมยราบ

ของต้นไมยราบ

3 โครงการวันรักต้นไมป้ระจ าปี เพือ่สร้างจติส านึก จดักจิกรรมปลูกต้นไม/้การท านุบ ารุง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ประชาชนมจีติส านึก ประชาชนมจีติส านึก ส านักปลัด

ของชาติ ใหเ้กดิความรัก รักษาต้นไม ้ในเขตทศบาล (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) (อดุหนุน) เกดิความรัก เกดิความรัก

ความหวงแหน ความหวงแหน ความหวงแหน

ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้

และต้นไมเ้พิม่ขึน้
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจดัสรร จัดหาอาหารกลางวันให้กับ 694,600    694,600   694,600    694,600    694,600    เด็กได้รับประทาน เด็กได้รับประทาน กองการ

การบริหารสถานศึกษา งบประมาณเปน็ ศพด.ในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อาหารกลางวนั อาหารกลางวนั ศึกษา

(อาหารกลางวัน) ค่าอาหาร ครบทกุคน ที่ได้มาตรฐาน ศพด.

กลางวนัศพด.

ในสังกดั

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจดัสรร จัดหาอาหารกลางวันให้กับ 378,000    378,000   378,000    378,000    378,000    เด็กได้รับประทาน เด็กได้รับประทาน กองการ

การบริหารสถานศึกษา งบประมาณเปน็ โรงเรียนเทศบาล ๑ เกษตรวิสัย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อาหารกลางวนั อาหารกลางวนั ศึกษา

(อาหารกลางวัน) ค่าอาหาร ครบทกุคน ที่ได้มาตรฐาน โรงเรียน

กลางวนัโรงเรียน ท1

3 อุดหนุนค่าใช้จ่าย เพื่ออดุหนนุ จัดหาอาหารกลางวันให้กับ 510,000    510,000   510,000    510,000    510,000    เด็กได้รับประทาน เด็กได้รับประทาน กองการ

การบริหารสถานศึกษา งบประมาณเปน็ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกลาง/ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อาหารกลางวนั อาหารกลางวนั ศึกษา

(อาหารกลางวัน) ค่าอาหาร วัดป่ายาง ครบทกุคน ที่ได้มาตรฐาน ศดว.

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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กลางวนัศูนย์

อบรมเด็ก

กอ่นเกณฑ์ในวดั

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ย เพื่อจดัสรร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั 153,000    153,000   153,000    153,000    153,000    เด็กได้รับการพฒันา ได้ประสิทธภิาพในการ กองการ

ในการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ (อาย ุ3-5ป)ี (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ตามศักยภาพ ปฏบิติังานเพิ่มมากขึ้น ศึกษา

ในการศึกษา -ค่าหนงัสือเรียน ทั้ง 4 ด้าน

ใหก้บัเด็กเล็ก -ค่าอปุกรณ์การเรียน

-ค่าเคร่ืองแบบผู้เรียน

-ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน

5 โครงการเพิ่มศักยภาพการจดั การจดัการศึกษา เปน็ค่าใช้จา่ย  ดังต่อไปนี้ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ทอ้งถิ่นได้รับ การจดัการศึกษา กองการ

การศึกษาของทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นใหเ้กดิ 1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ประโยชน์ ทอ้งถิ่นใหเ้กดิ ศึกษา

ประโยชนสู์งสุด สถานศึกษา สูงสุดในการจดั ประโยชนสู์งสุด

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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ต่อผู้เรียนและ 2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เนต็โรงเรียน 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     การศึกษา ต่อผู้เรียนและ

ชุมชน ระบบ Wireless  Fidelity ; wifi ชุมชน

3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาข้าราชการครู 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

ของโรงเรียนในสังกดั อปท.

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

6 โครงการเพิ่มศักยภาพการจดั ทอ้งถิ่นใหเ้กดิ 4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครู ผดด . 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     ทอ้งถิ่นได้รับ จดัการศึกษา กองการ

การศึกษาของทอ้งถิ่น ประโยชนสู์งสุด ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประโยชน์ ทอ้งถิ่นใหเ้กดิ ศึกษา

ต่อผู้เรียนและ 5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     สูงสุดในการจดั ประโยชนสู์งสุด

ชุมชน โรงเรียน การศึกษา ต่อผู้เรียนและ

6.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนั 21,000      21,000     21,000      21,000     21,000     ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ยาเสพติดในสถานศึกษา

7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาปรับปรุง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

หอ้งสมุด ฯลฯ

7 ค่าใช้จา่ยอาหารเสริม(นม) เพื่อจา่ยเปน็ค่า จดัท าอาหารเสริมนมใหก้บั 3,400,000  3,400,000 3,400,000  3,400,000 3,400,000 นกัเรียน 100% เด็กได้รับประทาน กองการ

ส าหรับ ศพด. 5แหง่ และโรงเรียน อาหารเสริม(นม) -ศพด.ในสังกดัเทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ได้รับประทาน อาหารเสริม(นม) ศึกษา

เทศบาล 1 และโรงเรียน(สพฐ.)ใน -ศดว. 2 แหง่ อาหารเสริม(นม) ครบทกุคน

พื้นที่ เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย -โรงเรียนสังกดั สพฐ. ในเขตเทศบาล

-โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

8 อดุหนนุค่าใช้จา่ย เพื่อจดัสรรเงิน ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวดักลาง/ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เด็กได้รับการ เด็กได้รับการสนบัสนนุ กองการ

การบริหารสถานศึกษา อดุหนนุค่าใช้จา่ย ปา่ยาง  (อาย ุ3-5ป)ี 112,000    112,000   112,000    112,000    112,000    สนบัสนนุค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ยในด้าน ศึกษา

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวดั ในการศึกษาใหก้บั -ค่าหนงัสือเรียน ด้านการศึกา การศึกษา

เด็กเล็กศูนยบ์มรม -ค่าอปุกรณ์การเรียน

เด็กกอ่นเกณฑ์ -ค่าเคร่ืองแบบผู้เรียน

ในวดั -ค่ากจิกรรมพฒันาผู้รียน

ฯลฯ

9 อดุหนนุโครงการอาหารกลางวนั เพื่อจดัสรร อดุหนนุงบประมาณ 1 คร้ัง 5,830,000  5,830,000 5,830,000  5,830,000 5,830,000 เด็กได้รับประทาน เด็กได้รับประทาน กองการ

ส าหรับนกัเรียนโรงเรียน (สพฐ.) งบประมาณเปน็ โรงเรียนรียนสังกดั (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อาหารกลางวนั อาหารกลาวงวนั ศึกษา

ในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสัิย ค่าอาหาร เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย ครบทกุคน ครบทกุคน

กลางวนัส าหรับ

นกัเรียนโรงเรียน

ในเขตเทศบาล

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม
แบบ ผ.02
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

10 โครงการหอ้งเรียนคุณภาพ เพื่อจดัหาส่ือ/ จดัซ้ือส่ือ/วสัดุ/อปุกรณ์ DLTV ใหก้บั 32,000      32,000     32,000      32,000     32,000     ติดต้ัง DLTV มีหอ้งเรียนคุณภาพ กองการ

ด้วยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ืองมือ/ -ศพด.ในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ด้วยส่ือ DLTV ให้ ศึกษา

DLTV อปุกรณ์ชุด -โรงเรียนในสังกดั นกัเรียนได้เรียนรู้

DLTV

11 โครงการขยายชั้นเรียน จดัการศึกษา ขยายชั้นเรียน ระดับประถมศึกษาชั้นปทีี่1 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการ

ระดับประถมศึกษา ขั้นพื้นฐานระดับ รร.เทศบาล 1 เกษตรวสัิย ขยายชั้นการเรียน ขยายชั้นการเรียน ศึกษา

ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา

12 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ย เพื่อจดัหา/จดัซ้ือ จดัหา/จดัซ้ือ ส่ือการเรียนการสอนที่ 145,000    145,000   145,000    145,000    145,000    จดัหา ผู้เรียนได้รับการพฒันา กองการ

จดัหาส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียน สอดคล้องกบัแผนการจดัประสบการณ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ส่ือการเรียน คุณภาพด้านวชิการ ศึกษา

(รายหวั)โรงเรียนในสังกดั การสอนที่ การสอนที่ และการเรียนรู้

สอดคล้องกบั สอดคล้องกบั

แผนการจดั แผนการจดั

ประสบการณ์ ประสบการณ์

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
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6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

13 โครงการจดัต้ังโรงเรียนเทศบาล จดัการศึกษาขั้น จดัต้ังโรงเรียนระดับอนบุาล เพื่อจดั 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     จดัต้ังโรงเรียน ผู้เรียนได้รับบริการ กองการ

2 เกษตรวสัิย พื้นฐานอนบุาล การเรียนการสอนในหลักสูตรประถมวยั เทศบาล 2 ทางการศึกษาและ ศึกษา

1-3 อาย ุ3-6ปี ในระบบโรงเรียน 1 แหง่ เกษตรวสัิย เดินทางสะดวกและ

ประหยดั

14 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ย เพื่อจดัหา/จดัซ้ือ จดัหา/จดัซ้ือ ส่ือการเรียนการสอนที่ 230,000    230,000   230,000    230,000    230,000    ผู้เรียนผู้สอนมีส่ือ ผู้เรียนได้รับการพฒันา กองการ

จดัหาส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียน สอดคล้องกบัแผนการจดัประสบการณ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การเรียนการสอน คุณภาพด้านวชิการ ศึกษา

(รายหวั) ศพด.ในสังกดั การสอนที่ ที่ดีมีคุณภาพ และการเรียนรู้

สอดคล้องกบั

แผนการจดั

ประสบการณ์

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

15 อดุหนนุค่าใช้จา่ย เพื่ออดุหนนุ อดุหนนุงบประมาณ 1 คร้ัง 170,000    170,000   170,000    170,000    170,000    จดัหา ผู้เรียนได้รับการพฒันา กองการ

จดัหาส่ือการเรียนการสอน งบประมาณ ใหก้บั ศดว.วดักลาง/ปา่ยาง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ส่ือการเรียน คุณภาพด้านวชิาการ ศึกษา

(รายหวั ศูนยอ์บรมเด็ก จดัซ้ือส่ือ การ การสอนที่มีคุณภาพ และการเรียนรู้

กอ่นเกณฑ์ในวดั) เรียน/การสอน

16 โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจดัใหม้ีเวที จดังาน วนัเด็ก 1 คร้ัง/ปี 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    จดังานวนัเด็ก1/คร้ัง เด็กได้มีการแสดงออก กองการ

การแสดงออก และมีพฒันาด้าน ศึกษา

ส าหรับเด็ก และ อารมณ์และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02

132



133

พฒันาด้าน ดีขึ้น

อารมณ์สังคม

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

17 โครงการแข่งขันทกัษะวชิาการ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย จดัการแข่งขันทกัษะวชิาการ 1 คร้ัง/ปี 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     จดัการแข่งขัน 1คร้ัง เด็กได้รับการพฒันา กองการ

สถานศึกษาในสังกดั ในการจดัการ ด้านทกัษะวชิาการ ศึกษา

แข่งขันทกัษาะ

วชิาการของ

สถานศึกษาใน

สังกดั

18 โครงการคัดแยกขยะใน เพื่อใหน้กัเรียน คัดแยกขยะ 4 คร้ัง/ปี 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     นกัเรียนได้ความรู้ นกัเรียนได้ความรู้ กองการ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รู้จกัการแยก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั รู้จกัแยกประเภทขยะ รู้จกัแยกประเภทขยะ ศึกษา

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ประเภทขยะ

19 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อใหเ้ด็กได้ จดัทศันศึกษานอกสถานที่  ศพด .และ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     จดัทศันศึกษาดูงาน เด็กได้เปดิโลกทศัน์ กองการ

ภายนอกสถานที่ เปดิโลกทศัน์ โรงเรียนสังกดัเทศบาล 1 คร้ัง/ปี นอกสถานที่ 1 คร้ัง ได้เรียนรู้นอก ศึกษา

ได้เรียนรู้นอก สถานที่

สถานที่

20 โครงการหนนูอ้ยรักการอา่น เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก จดักจิกรรม 1 คร้ัง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     เด็กมีนสัิย เด็กมีนสัิย กองการ

มีนสัิยรักการอา่น ศพด.และโรงเรียนในสังกดัเทศบาล รักการอา่น รักการอา่น ศึกษา

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

21 โครงการวนัส าคัญทางศาสนา เพื่อจา่ยเปน็ จดักจิกรรมทางศาสนา  2  คร้ัง/ปี 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     สถานศึกษาเกดิความ สถานศึกษาเกดิความ กองการ

ค่าใช้จา่ยในการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกดั สะดวกในการ สะดวกในการ ศึกษา

จดักจิกรรมใน เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย ปฏบิติังาน ปฏบิติังานและการ

วนัส าคัญทาง จดัการเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ศาสนา และวนั ใหม้ีประสิทธภิาพ

ส าคัญต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

22 โครงการแข่งขันกฬีาสีของ เพื่อส่งเสริมให้ จดัการแข่งขันกฬีาสี 1 คร้ัง/ปี 25,000      25,000     25,000      25,000     25,000     เด็กได้ร่วมการ เด็กได้ร่วมการ กองการ

สถานศึกษา เด็กได้ฝึกฝนด้าน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกดั แข่งขันกฬีา รู้จกั แข่งขันกฬีา รู้จกั ศึกษา

กฬีาและได้ เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย การแพ ้ชนะ อภยั การแพ ้ชนะ อภยั

ออกก าลังกาย

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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23 โครงการซ้อมแผนหนไีฟ เพื่อจดักจิกรรม จดักจิกรรมการซ้อมแผน 1 คร้ัง/ปี 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       เด็กเกดิทกัษะ เกดิ เด็กเกดิทกัษะ เกดิ กองการ

ซ้อมแผนหนไีฟ การเรียนรู้การหนไีฟ การเรียนรู้การหนไีฟ ศึกษา

ใหแ้กเ่ด็กเล็ก สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้

24 โครงการหนา้หอ้งนา่มอง เพื่อใหน้กัเรียน จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       เด็กมีคุณลักษณะที่ เด็กมีคุณลักษณะที่ กองการ

มีส่วนร่วมในการ ฯลฯ พงึประสงค์ มีวนิยั พงึประสงค์ มีวนิยั ศึกษา

สร้างบรรยากาศ มีจติอาสา มีจติอาสา 

ในหอ้งเรียนใหม้ี

ความสะอาด

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและ เพื่อใหน้กัเรียน จดัอบรม อยา่งนอ้ย ปลีะ 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     เด็กปฐมวยัมีสุขภาพ เด็กปฐมวยัมีสุขภาพ กองการ

พฒันาการสมวยัระดับปฐมวยั มีพฒันาการ โรงเรียน และ ศพด.  ในสังกดั และพฒันานาการ และพฒันาการ ศึกษา

ที่สมวยั 100% ที่สมวยั 100%

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม
แบบ ผ.02
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6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

26 โครงการค่าใช้จา่ยในการ เพื่อจดักจิกรรม จดัซ้ือวสัดุ/อปุกรณ์ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     นกัเรียนได้รับ การจดัการศึกษา กองการ

พฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคม ส่งเสริมการ ประโยชนสู์งสุด ทอ้งถิ่นเกดิ ศึกษา

อาเซ่ียน เรียนรู้สู่อาเซ่ียน ในการจดัการศึกษา ประโยชนสู์งสุด

ต่อผู้เรียนและ

ชุมชน

27 โครงการปจัฉมินเิทศและมอบ เพื่อเสริมสร้าง จดักจิกรรมปจัฉมินเิทศ 1 คร้ัง/ปี 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       เด็กมีพฒันาการที่ดี เด็กมีพฒันาการที่ดี กองการ

วฒิุบตัรส าหรับผู้เรียน ก าลังใจ และ พร้อมที่จะรับ พร้อมที่จะรับ ศึกษา

อปุนสัิยรักการ การศึกษาในขั้นต่อไป การศึกษาในขั้นต่อไป

ศึกษาเรียนรู้

ตลอดชีวติ

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

28 เงินค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อจา่ยเปน็ จา่ยค่าตอบแทน 5,755,000  5,755,000 5,755,000  5,755,000 5,755,000 ข้าราชการครู ข้าราชการครูในสังกดั กองการ

ข้าราชการครูในสังกดั ค่าตอบแทน ข้าราชการครูในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ในสังกดั ศึกษา

รายเดือนแก่

ข้าราชการครู

ในสังกดั

29 เงินวทิยฐานะ เพื่อจา่ยเปน็เงิน จา่ยเงินค่าวทิยฐานะ 600,000    600,000   600,000    600,000    600,000    ข้าราชการครู ข้าราชการครูในสังกดั กองการ

วทิยฐานะ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ในสังกดั ศึกษา

ข้าราชการครู

ในสังกดั

30 ค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ เพื่อจา่ยเปน็ค่า พนกังานจา้งตามภารกจิ 1,160,000  1,160,000 1,160,000  1,160,000 1,160,000 พนกังานจา้ง พนกังานจา้ง กองการ

จา้งพนกังานตาม (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ตามภารกจิ ตามภารกจิ ศึกษา

ภารกจิ

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

31 ค่าจา้งพนกังานจา้งทั่วไป เพื่อจา่ยเปน็ค่า เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งพนกังานจา้งทั่วไป 240,000    240,000   240,000    240,000    240,000    พนกังานจา้งทั่วไป พนกังานจา้งทั่วไป กองการ

จา้งพนกังาน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ศึกษา

จา้งทั่วไป

32 ค่าครองชีพพนกังานจา้ง เพื่อจา่ยเปน็ค่า จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิและทั่วไป 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    จา้งพนกังานจา้ง การจดัการศึกษา กองการ

ตามภารกจิและทั่วไป จา้งพนกังานจา้ง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ตามภารกจิและ ทอ้งถิ่นเกดิ ศึกษา

ตามภารกจิ ทั่วไป ประโยชนสู์งสุด

และทั่วไป ต่อผู้เรียนและ

ชุมชน

33 ค่าสวสัดิการเล่าเรียนบตุร เพื่อจา่ยเปน็ค่า ข้าราชการครูในสังกดั 140,000    140,000   140,000    140,000    140,000    ข้าราชการครูใน ข้าราชการครูใน กองการ

สวสัดิการ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สังกดัได้รับ สังกดัได้รับ ศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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เล่าเรียนบตุร สวสัดิการ สวสัดิการ

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

34 อดุหนนุค่าตอบแทนรายเดือน/ เพื่อจา่ยเปน็เงิน พนกังานจา้งในศดว.วดักลาง/ปา่ยาง 1,760,450  1,760,450 1,760,450  1,760,450 1,760,450 เสริมสร้าง นกัเรียนได้รับ กองการ

ค่าครองชีพ/ประกนัสังคม อดุหนนุค่าตอบ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) พฒันาการเด็ก ประโยชนสู์งสุด ศึกษา

พนกังานจา้ง แทนรายเดือน/ ใหดี้ยิ่งขึ้น ในการจดัการ

ค่าครองชีพ/ ศึกษา

ประกนัสังคม

พนกังานจา้งใน

ศดว.วดักลาง/

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ปา่ยาง

35 ค่าจา้งเหมาบริการแรงงานทั่วไป เพื่อจา่ยพนกังาน จา้งเหมาบริการแรงงานทั่วไป 300,000    300,000   300,000    300,000    300,000    จา้งเหมาบริการ การปฏบิติังานมี กองการ

จา้งเหมาบริการ แรงงานทั่วไป ประสิทธภิาพสูงสุด ศึกษา

แรงงานทั่วไป

36 ค่าจา้งเหมาบริการผู้ทรงคุณวฒิุ เพื่อจา่ยเปน็ค่า จา้งเหมาบริการผู้ทรงคุณวฒิุ 180,000    180,000   180,000    180,000    180,000    จา้งเหมาบริการ การปฏบิติังานมี กองการ

ทางการศึกษา จา้งเหมาบริการ ทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวฒิุทาง ประสิทธภิาพสูงสุด ศึกษา

ผู้ทรงคุณวฒิุทาง การศึกษา

การศึกษา

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

37 ค่าจา้งเหมาบริการครูผู้มีทกัษะ เพื่อจา่ยพนกังาน จา้งเหมาบริการครูผู้มีทกัษะภาษา 180,000    180,000   180,000    180,000    180,000    จา้งเหมาบริการ เด็กมีทกัษะภาษา กองการ

ภาษาต่างประเทศ จา้งเหมาบริการ ต่างประเทศ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ครูผู้มีทกัษะ ต่างประเทศ ศึกษา

ครูผู้มีทกัษะ ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ภาษา

ต่างประเทศ

38 โครงการพฒันาศักยภาพครูและ เพื่อพฒันา ส่งบคุลากรเข้ารับการอบรม 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    บคุลากรได้รับการ บคุลากรได้รับการ กองการ

บคุลากรทางการศึกษา บคุลากรทางด้าน ในหลักสูตรต่างๆ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อบรมเพิ่มเติม อบรมเพิ่มเติม ศึกษา

วชิาการ ความรู้ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ

39 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง เพื่อพฒันา จา่ยค่าเดินทางไปราชการใหก้บัครูและ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    บคุลากรได้รับการ บคุลากรได้รับการ กองการ

ไปราชการ บคุลากรทางด้าน บคุลกรทางการศึกษา อบรมเพิ่มเติม อบรมเพิ่มเติม ศึกษา

วชิาการ ความรู้ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

40 โครงการนเิทศการสอนครู เพื่อใหค้รูได้รับ ออกนเิทศการสอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       ครูมีการจดั ครูมีการจดั กองการ

ในสังกดั การพฒันาตนเอง และโรงเรียนในสังกดั การเรียนการสอน การเรียนการสอน ศึกษา

ได้อยา่งมี ได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ

41 โครงการคัดเลือกครูดีเด่น เพื่อเสริมสร้าง จดักจิกรรม 1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       เด็กนกัเรียนมี เด็กนกัเรียนมี กองการ

ขวญัและก าลังใจ คุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม ศึกษา

ครูและพนกังาน มากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น ร.ร.เมือง

จา้ง/ผู้ปฎบิติั เกษตรวสัิย

การสอน

42 โครงการประกวดจดัท าส่ือ เพื่อจดักจิกรรม จดักจิกรรมประกวด 1 คร้ัง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     มีการจดัส่ือการ มีการจดัส่ือการ กองการ

นวตักรรมทางการศึกษา ประกวดส่ือ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เรียน การสอนที่ดี เรียน การสอนที่ดี ศึกษา

นวตักรรม ใหแ้กผู้่เรียน ใหแ้กผู้่เรียน

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม
แบบ ผ.02
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6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

43 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อใหศู้นย์ จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวใหก้บัศูนย์ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     มีวสัดุงานบา้น มีวสัดุงานบา้น กองการ

พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) งานครัวเพยีงพอ งานครัวเพยีงพอ ศึกษา

และโรงเรียนใน ต่อการปฏบิติังาน ต่อการปฏบิติังาน

สังกดั มีการ

บริหารจดัการ

อยา่งครบถ้วน

44 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร เพื่อใหศู้นย์ จดัซ้ือวสัดุการเกษตรใหก้บัศูนย์ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     มีวสัดุการเกษตร มีวสัดุการเกษตร กองการ

พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพยีงพอต่อการ เพยีงพอต่อการ ศึกษา

และโรงเรียนใน ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

สังกดั มีการ

บริหารจดัการ

อยา่งครบถ้วน

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

45
โครงการจดัซ้ือวสัดุส านกังานเพื่อ

สถานศึกษา
เพื่อใหศู้นย์ จดัซ้ือวสัดุส านกังานใหก้บัศูนย์ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     มีวสัดุส านกังาน มีวสัดุส านกังาน กองการ

ส าหรับสถานศึกษา พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพยีงพอต่อการ เพยีงพอต่อการ ศึกษา

และโรงเรียนใน ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

สังกดั มีการ

บริหารจดัการ

อยา่งครบถ้วน

46 โครงการจดัซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี้ เพื่อจดัหา จดัซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี้ส านกังาน 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     มีครุภณัฑ์ส านกังาน มีครุภณัฑ์ส านกังาน กองการ

ส านกังานส าหรับโรงเรียน ครุภณัฑ์ ศพด./โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพยีงพอต่อการ เพยีงพอต่อการ ศึกษา

และ ศพด.ในสังกดั ใหเ้พยีงพอไวใ้ช้ ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

ในการปฏบิติังาน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

47 จดัซ้ือโต๊ะเรียนส าหรับเด็ก เพื่อจดัหา จดัหาโต๊ะเรียนส าหรับเด็ก 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีครุภณัฑ์ส านกังาน มีครุภณัฑ์ส านกังาน กองการ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครุภณัฑ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ในสังกดั จ านวน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เพยีงพอต่อการ เพยีงพอต่อการ ศึกษา

ใหเ้พยีงพอไวใ้ช้ 5 แหง่ ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

ในการปฏบิติังาน

48 จดัซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี้เด็ก เพื่อจดัหา จดัหาโต๊ะพร้อมเกา้อี้เด็กส าหรับ 300,000    300,000   300,000    300,000    300,000    มีครุภณัฑ์ส านกังาน มีครุภณัฑ์ส านกังาน กองการ

ส าหรับรับประทานอาหาร ครุภณัฑ์ให้ รับประทานอาหาร เพยีงพอต่อการ เพยีงพอต่อการ ศึกษา

เพยีงพอไวใ้ช้ ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

ในการปฏบิติังาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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49 โครงการพฒันาระบบอนิเตอร์เนต็ เพื่อเปน็ค่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัจ านวน 3แหง่ 33,000      33,000     33,000      33,000     33,000     ศพด.ในสังกดัมี ศพด.ในสังกดัมี กองการ

อนิเตอร์เนต็ และโรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ศึกษา

โรงเรียนและ ที่ดี ครบทกุแหง่ ที่ดี ครบทกุแหง่

ศพด.ในสังกดั

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

50 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจา่ยเปน็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     ศพด.ในสังกดัมี ศพด.ในสังกดัมี กองการ

ค่าไฟฟา้/ค่าน้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ศึกษา

ที่ดี ครบทกุแหง่  ที่ดี ครบทกุแหง่

51 โครงการน้ าด่ืมสะอาด ปลอดภยั เพื่อจดัหา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ศพด.ในสังกดัมี ศพด.ในสังกดัมี กองการ

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก น้ าด่ืมที่สะอาด ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ศึกษา

ปลอดภยั ที่ดี ครบทกุแหง่ ที่ดี ครบทกุแหง่

52 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อติดต้ังเคร่ือง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในสังกดั 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ศพด.ในสังกดัมี ศพด.ในสังกดัมี กองการ

ปรับอากาศของศูนยพ์ฒันา ปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ศึกษา

เด็กเล็กในสังกดั ศูนยพ์ฒันา ที่ดี ครบทกุแหง่  ที่ดี ครบทกุแหง่

เด็กเล็กในสังกดั

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

53 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อติดต้ังเคร่ือง ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาล 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    โรงเรียนในสังกดัมี โรงเรียนในสังกดัมี กองการ

ปรับอากาศของโรงเรียนในสังกดั ปรับอากาศ 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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โรงเรียนเทศบาล  ที่ดี ครบทกุแหง่  ที่ดี ครบทกุแหง่

1 เกษตรวสัิย

54 โครงการติดต้ังมุ้งลวดอาคาร เพื่อปอ้งกนัยงุ ติดต้ังมุ้งลวดในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 250,000    250,000   250,000    250,000    250,000    ศพด.ในสังกดัมี ศพด.ในสังกดัมี กองการ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และแมลง ในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ศึกษา

 ที่ดี ครบทกุแหง่  ที่ดี ครบทกุแหง่

55 โครงการติดต้ังเหล็กดัดและ เพื่อติดต้ัง ติดต้ังมุ้งลวดและเหล็กดัด 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    โรงเรียนในสังกดัมี โรงเรียนในสังกดัมี กองการ

มุ้งลวดอาคารเรียน เหล็กดัดและ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ศึกษา

โรงเรียนในสังกดั มุ้งลวดโรงเรียน  ที่ดี ครบทกุแหง่  ที่ดี ครบทกุแหง่

ในสังกดั

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

56 โครงการติดต้ังหอ้งปฏบิติัการ เพื่อติดต้ัง ติดต้ังหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ กองการ

คอมพวิเตอร์ หอ้งปฏบิติัการ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) หอ้งปฏบิติัการ หอ้งปฏบิติัการ ศึกษา

คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์

ส าหรับผู้เรียน

57 จดัท าหอ้งบรูณาการส่ือ เพื่อใหผู้้รียนได้ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ กองการ

ส าหรับเด็กปฐมวยั เรียนรู้และลงมือ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) และลงมือปฏบิติัจริง และลงมือปฏบิติัจริง ศึกษา

ปฏบิติัจริงจากส่ือ จากส่ือที่มีความ จากส่ือที่มีความ

ที่มีความ หลากหลาย หลากหลาย

หลากหลาย

58 โครงการติดต้ังพดัลมติดผนงั เพื่อติดต้ัง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     สถานศึกษา สถานศึกษา กองการ

พดัลมติดผนงั โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ในสังกดั ในสังกดั ศึกษา

สถานศึกษา มีพดัลมติดผนงั มีพดัลมติดผนงั

ในสังกดั

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็
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6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

59 โครงการจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ เพื่อจดัซ้ือ จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะแบบจอ LED 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    สถานศึกษาในสังกดั สถานศึกษาในสังกดั กองการ

ต้ังโต๊ะแบบจอ LED ส าหรับ คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 ชุด (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) มีคอมพวิเตอร์ มีคอมพวิเตอร์ ศึกษา

สถานศึกษาในสังกดั ต้ังโต๊ะ ต้ังโต๊ะแบบจอLED ต้ังโต๊ะแบบจอLED

แบบจอ LED ส าหรับใช้งาน ส าหรับใช้งาน

60 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ เพื่อจดัซ้ือเคร่ือง จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 4 เคร่ือง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    มีปร้ินเตอร์แบบสี มีปร้ินเตอร์แบบสี กองการ

แบบสีเพื่อผลิตส่ือการศึกษา ปร้ินเตอร์แบบสี โรงเรียนเทศบาลต าบลเกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ส าหรับใช้ในการ ส าหรับใช้ในการ ศึกษา

เพื่อผลิตส่ือ และศพด.ในสังกดั ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

การศึกษา

61 ค่าใช้จา่ยในการซ่อมบ ารุง เพื่อเปน็ค่าซ่อม จา่ยค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ทางการศึกษา 80,000      80,000     80,000      80,000     80,000     ครุภนัฑ์สถานศึกษา ครุภนัฑ์สถานศึกษา กองการ

ครุภณัฑ์ทางการศึกษา บ ารุงครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ในสังกดั ในสังกดั ศึกษา

ทางการศึกษา อยู่ในสภาพดีใช้งาน อยู่ในสภาพดีใช้งาน

ได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
62 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อจดัสภาพ ปรับปรุงภมูิทศัน ์สภาพแวดล้อมและ 80,000      80,000     80,000      80,000     80,000     สถานศึกษามีทศัน์ สถานศึกษามีทศันท์ี่ กองการ

ภายในสถานศึกษา แวดล้อมและ บรรยากาศ และบรรยากาศบริเวณ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ภมูิทศันท์ี่สะอาด ภมูิทศันท์ี่สะอาด ศึกษา

บรรยากาศ โรงเรียนและ ศพด.ในสังกดั และสวยงาม และสวยงาม

ใหพ้ร้อมใช้งาน

สะอาด สวยงาม

63 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพื่อจดัซ้ือชุด จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  ฯลฯ   ใหก้บั 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    จดัซ้ือเคร่ืองเล่น ผู้เรียนมีพฒันาการ กองการ

เคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียนและ ศพด.ในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สนาม ส าหรับเด็ก ทางด้านร่างกาย ศึกษา

ส าหรับ ปฐมวยั และอารมณ์ที่ดีขึ้น

เด็กปฐมวยั

64 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อม เพื่อใหม้ีน้ าไวใ้ช้ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     เพื่อใหม้ีน้ าไวใ้ช้ เพื่อใหม้ีน้ าไวใ้ช้ กองการ
ติดต้ังเคร่ืองปั๊มน้ า อยา่งพอเพยีง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อยา่งพอเพยีง อยา่งพอเพยีง ศึกษา

และวางระบบทอ่ ในยามหนา้แล้ง ในยามหนา้แล้ง ในยามหนา้แล้ง

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

65 โครงการส่งเสริมการประกนั เพื่อพฒันา ส่งสริมการประกนัคุณภาพ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     สถานศึกษาผ่าน สถานศึกษาผ่าน กองการ

คุณภาพการจดัการศึกษา คุณภาพ ใหผ่้านมาตรฐาน ทั้ง 4  ด้าน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การประเมินคุณภาพ การประเมินคุณภาพ ศึกษา

การศึกษา ตรวจประเมินมาตรฐานภายใน 1 คร้ัง/ปี ทั้ง 4 ด้าน ทั้ง 4 ด้าน

66 โครงการจดัซ้ือซุ้มศาลาไม้ เพื่อจดัซ้ือซุ้ม จดัซ้ือซุ้มศาลาส าเร็จรูป ฯลฯ  ใหก้บั 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     มีแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ กองการ

ส าเร็จรูป บริการผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ที่เอื้อต่อการ ศึกษา

และเปน็แหล่ง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั จดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์

เรียรรู้ภายนอก การเรียนการสอน การเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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67 โครงการจดัซ้ือตู้เล้ียงปลา เพื่อซ้ือตู้เล้ียงปลา โรงเรียนเทศบาล 1เกษตรวสัิย 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     มีแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ กองการ

เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเปน็แหล่ง ศพด. (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ที่เอื้อต่อการ ศึกษา

เรียนรู้ จดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์

การเรียนการสอน การเรียนการสอน

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

68 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อความ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ ฯลฯ ใหก้บั 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     สถานศึกษามีความ สถานศึกษามีความ กองการ

ส าหรับสถานศึกษา ปลอดภยัในชีวติ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น ปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น ศึกษา

และทรัพยสิ์น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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69 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อแกไ้ขปญัหา จดัท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบปดิ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     มีแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ กองการ

ส าเร็จรูป น้ าทว่มขังบริเวณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ 8 (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ที่เอื้อต่อการ ศึกษา

สถานศึกษาและ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หนองแวง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     จดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์

ระบบน้ าใต้ดิน (เฉพาะกจิ) (เฉพาะกจิ) (เฉพาะกจิ) (เฉพาะกจิ) (เฉพาะกจิ) การเรียนการสอน การเรียนการสอน

ไม่เพยีงพอใน

หนา้แล้ง

70 โครงการปรับปรุงและพฒันา เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     มีหลักสูตรการศึกษา มีหลักสูตรการศึกษา กองการ

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่สอดคล้องกบั ที่สอดคล้องกบั ศึกษา

สถานศึกษา ฯลฯ บริบทของทอ้งถิ่น บริบทของทอ้งถิ่น

ตามมาตรฐาน

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

71 โครงการปรับปรุงและพฒันา เพื่อปรับปรุง จดักจิกรรมตามโครงการ 1 คร้ัง ใน 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     มีหลักสูตรการศึกษา มีหลักสูตรการศึกษา กองการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั หลักสูตร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่สอดคล้องกบั ที่สอดคล้องกบั ศึกษา

สถานศึกษาและ บริบทของทอ้งถิ่น บริบทของทอ้งถิ่น

ส่งครูเข้าอบรม

พฒันาหลักสูตร

72 โครงการปรับปรุงและจดัท า เพื่อส่งเสริมให้ จดัท าแผนและปรับปรุง 1 คร้ัง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     มีแผนพฒันาการ มีแผนพฒันาการ กองการ

แผนพฒันาการศึกษา สถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ศึกษาครบตาม ศึกษาครบตาม ศึกษา

จดัท าแผนพฒันา โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย มาตรฐาน มาตรฐาน

การศึกษา

73 โครงการปรับปรุงและพฒันา เพื่อปรับปรุง จดักจิกรรมตามโครงการ 1 คร้ัง ใน 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     มีหลักสูตรการศึกษา มีหลักสูตรการศึกษา กองการ

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่สอดคล้องกบั ที่สอดคล้องกบั ศึกษา

สถานศึกษา บริบทของทอ้งถิ่น บริบทของทอ้งถิ่น

ตามมาตรฐาน

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการแผนงานการศึกษา

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

74 โครงการสอนเสริมภาษา เพื่อยกระดับ จดัท าหลักสูตร/จดัหาผู้สอนภาษา 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     มีการจดักจิกรรมเพื่อ เด็กเยาวชนและ กองการ

ต่างประเทศ คุณภาพด้าน ต่างประเทศ ฯลฯ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ส่งเสริมคุณธรรม ประชาชนมีจติส านกึ ศึกษา

ภาษา จริยธรรม ในด้านคุณธรรมและ

ต่างประเทศ จริยธรรมอนัดีงาม

ส าหรับผู้เรียน

75 โครงการอบรมคุณธรรมและ เพื่อส่งเสริม จดักจิกรรมฝึกปฏบิติัธรรมใหแ้กผู้่เรียน 12,000      12,000     12,000      12,000     12,000     มีการจดักจิกรรมเพื่อ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ กองการ

จริยธรรมส าหรับผู้เรียน คุณธรรมและ สถานศึกษาในสังกดั 1 คร้ัง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ส่งเสริมคุณธรรม ที่พงึประสงค์ ศึกษา

จริยธรรมที่ดีงาม จริยธรรม

ใหแ้กผู้่เรียน

76 โครงการออมทรัพยใ์นวยัเรียน เพื่อเสริมปลูก จดักจิกรรมเสริมกจิกรรมการออม 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ผู้เรียนมีจติส านกึใน ผู้เรียนมีจติส านกึใน กองการ

จติส านกึการออม การคิดเลข ฯลฯ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การออม การออม ศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
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6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

77 โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเปน็โรงเรียน จดัหลักสูตร/กจิกรรม ด้านคุณธรรม 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     มีการจดักจิกรรมเพื่อ โรงเรียนในสังกดั กองการ

คุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ส่งเสริมคุณธรรม ยกระดับเปน็คุณธรรม ศึกษา

ของกรมส่งเสริมฯ จริยธรรม ต้นแบบของกรม รร.ท1

ส่งเสริมฯ

78 โครงการโรงเรียนพอเพยีงทอ้งถิ่น เพื่อส่งเสริม จดักจิกรรม/หลักสูตรสถานศึกษาพอเพยีง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     มีการจดักจิกรรม ผู้เรียนมีคุณลักษณะ กองการ

หลักปรัชญาของ ทอ้งถิ่น (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) หลักสูตรปรัชญา ที่พงึประสงค์ตาม ศึกษา

เศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย เศรษฐกจิพอเพยีง หลักสูตรปรัชญา รร.ท1

ในสถานศึกษา เศรษฐกจิพอเพยีง

79 โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม เพื่อให้ สถานศึกษาในสังกดั ทั้งครู นกัเรียนและ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     สถานศึกษา สถานศึกษา กองการ

การจดัการศึกษาทอ้งถิ่น สถานศึกษา บคุลากร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ในสังกดัได้เข้าร่วม ในสังกดัได้เข้าร่วม ศึกษา

ในสังกดัได้เข้า เข้าร่วมกจิกรรม  ระดับภาค 1 คร้ัง งานมหกรรม งานมหกรรม รร.ท1

ร่วมงานมหกรรม ระดับประเทศ 1 คร้ัง การจดัการศึกษา การจดัการศึกษา

การจดัการศึกษา ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น 

ทอ้งถิ่น 

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

80 โครงการปฐมนเิทศเด็กเล็กและ เพื่อเปน็ค่าจดั จดักจิกรรมปฐมนเิทศ 1คร้ัง/ปี 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     จดักจิกรรมปฐม สร้างความเข้าใจ กองการ

ผู้ปกครอง กจิกรรมปฐม โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) นเิทศ ถึงข้อปฏบิติัและ ศึกษา

นเิทศ ศพด.ในสังกดั หลักเกณฑ์ต่างๆ รร.ท1

ร่วมกนั ศพด.

81 โครงการพฒันาศักยภาพคณะ เพื่อพฒันา จดัประชุมคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยปลีะ 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     มีการจดัประชุม ผู้เรียนมีคุณลักษณะ กองการ

กรรมการบริหาร ศพด.และ ศักยภาพคณะ 2 คร้ัง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) กรรมการบริหาร ที่พงึประสงค์ตาม ศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการบริหาร โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย /คณะกรรมการ หลักสูตรปรัชญา รร.ท1

ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาในสังกดั /คณะกรรมการ ศพด.ในสังกดั สถานศึกษา เศรษฐกจิพอเพยีง ศพด.

สถานศึกษา กองการ

82 โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย จดัประชุมคณะกรรการ 25,000      25,000     25,000      25,000     25,000     มีการจดัประชุม สร้างความเข้าใจ ศึกษา

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เบี้ยประชุมคณะ อยา่งนอ้ยปลีะ 2คร้ัง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) คณะกรรมการ ถึงข้อปฏบิติัและ รร.ท1

ในสังกดั กรรมการ สถานศึกษา หลักเกณฑ์ต่างๆ ศพด.

ร่วมกนั

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

83 โครงการศึกษาดูงานด้านวชิาการ เพื่อใหบ้คุลากรได้ จดักจิกรรมศึกษาดูงาน 1 คร้ัง/ปี 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    จดักจิกรรมศึกษา บคุลากรได้พฒันา กองการ

ด้านการศึกษาและการแลกเปล่ียน พฒันาด้าน โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ดูงาน 1 คร้ัง/ปี ด้านการศึกษา ได้ ศึกษา

เรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่อพฒันา การศึกษา ได้ ศพด.ในสังกดั แลกเปล่ียนเรียนรู้ รร.ท1

องค์กร แลกเปล่ียนเรียนรู้ คณะกรรมการบริหาร ศพด. ด้านการศึกษา ศพด.

ด้านการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น าประสบการณ์

น าประสบการณ์ บคุลากรด้านการศึกษา ความรู้ที่ได้มา

ความรู้มาปรับใช้ ปรับใช้กบัสถาน

กบัสถานศึกษา ศึกษา

84 โครงการวนัพอ่แหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กได้ จดักจิกรรมวนัพอ่ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     จดักจิกรรมวนัพอ่ เด็กได้แสดงความรัก กองการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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แสดงความรักต่อ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย ต่อพอ่แม่ และสร้าง ศึกษา

พอ่แม่ และสร้าง ศพด.ในสังกดั จติส านกึที่ดี รร.ท1

จติส านกึที่ดี ศพด.

85 โครงการวนัแม่แหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กได้ จดักจิกรรมวนัแม่ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     จดักจิกรรมวนัแม่ เด็กได้แสดงความรัก กองการ

แสดงความรักต่อ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย ต่อพอ่แม่ และสร้าง ศึกษา

พอ่แม่ และสร้าง ศพด.ในสังกดั จติส านกึที่ดี รร.ท1

จติส านกึที่ดี ศพด.

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

86 โครงการเสริมสร้างครอบครัว เพื่อเสริมสร้าง จดักจิกรรมเยี่ยมบา้น 1 คร้ัง/ปี 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     จดักจิกรรม ครอบครัวอบอุ่น กองการ

อบอุ่นสานสัมพนัธบ์า้นและ ครอบครัวอบอุ่น จดักจิกรรม Open House 1 คร้ัง/ปี เยี่ยมบา้น 1 คร้ัง สานสัมพนัธบ์า้น ศึกษา

โรงเรียน สานสัมพนัธบ์า้น โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย จดักจิกรรม และโรงเรียน รร.ท 1

และโรงเรียน Open House

1 คร้ัง

87 โครงการเสริมสร้างครอบครัว เพื่อเสริมสร้าง จดักจิกรรมเยี่ยมบา้น 1 คร้ัง/ปี 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     จดักจิกรรม ครอบครัวอบอุ่น กองการ

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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อบอุ่นสานสัมพนัธบ์า้นและ ครอบครัวอบอุ่น จดักจิกรรม Open House 1 คร้ัง/ปี เยี่ยมบา้น 1 คร้ัง สานสัมพนัธบ์า้น ศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สานสัมพนัธบ์า้น ศพด.ในสังกดั จดักจิกรรม และโรงเรียน ศพด.

และศพด. Open House

1 คร้ัง

88 โครงการจดังานวนัส าคัญเกี่ยวกบั เพื่อเปน็เปน็ค่า จดักจิกรรมและเข้าร่วมกจิกรรมวนัส าคัญ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     จดักจิกรรมและเข้า สร้างจติส านกึที่ดีงาม กองการ

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ ใช้จา่ยจดังาน ที่เกี่ยวเนื่องกบัชาติ ศาสนา ร่วมวนัส าคัญด้าน ในการด ารงไวซ่ึ้ง ศึกษา

พระมหากษตัริย์ วนัส าคัญเกี่ยวกบั  พระมหากษตัริย์ ชาติศาสนาและ สถาบนัชาติ ศาสนา รร.ท 1

ชาติศาสนาและ พระมหากษตัริย์ พระมหากษตัริย์ ศพด.

พระมหากษตัริย์

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.2  แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการแผนนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการประเพณีออกพรรษา เพื่อส่งเสริม จดัประเพณีออกพรรษา 35,000      300,000   300,000    300,000    300,000    ประชาชนได้อนรัุกษ์ ส่งเสริมประเพณี กองการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ศิลปะวฒันธรรม (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) วฒันธรรมและ วฒันธรรมและศาสนา ศึกษา

2 โครงการประเพณีลอยกระทง จารีตประเพณี จดัประเพณีลอยกระทง 300,000    700,000   700,000    700,000    700,000    ประเพณีทอ้งถิ่น ใหค้งอยู่กบัทอ้งถิ่น กองการ

อนัดีงาม (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ตลอดไป ศึกษา

3 โครงการประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา ในทอ้งถิ่น จดัประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา 700,000    100,000   100,000    100,000    100,000    กองการ

(อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ศึกษา

4 โครงการประเพณีสงกรานต์ จดัประเพณีสงกรานต์ 100,000    30,000     30,000      30,000     30,000     กองการ

(อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ศึกษา

5 โครงการบวงสรวงศาลปู่ตา  จดัพธิกีารบวงสรวงศาลปู่ตา  30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     กองการ

ประจ าอ าเภอเกษตรวสัิย ประจ าอ าเภอเกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ศึกษา

6 โครงการประเพณีแข่งเรือ จดัประเพณีแข่งเรือ 30,000      20,000     20,000      20,000     20,000     กองการ

(อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ศึกษา

7 โครงการอนรัุกษแ์ละพฒันา จดัการอนรัุกษแ์ละพฒันาโบราณสถาน 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     กองการ

โบราณสถานกู่กระโดน กู่กระโดน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ศึกษา

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

6.2  แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการแผนนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

8 อดุหนนุโครงการงานประเพณี เพื่อส่งเสริม อดุหนนุงบประมาณ 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว กองการ

สมมาน้ าคืนเพง็เส็งประทปี ประเพณีและ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ของจงัหวดั ของจงัหวดั ศึกษา

กจิกรรมการ

ทอ่งเที่ยว

9 อดุหนนุโครงการงานประเพณี เพื่อส่งเสริม อดุหนนุงบประมาณ 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว กองการ

บญุผะเหวด ประเพณีและ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ของจงัหวดั ของจงัหวดั ศึกษา

กจิกรรมการ

ทอ่งเที่ยว

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.2  แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

10 โครงการพฒันาสภาวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมและ จดักจิกรรมอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ส่งเสริมและอนรัุกษ์ ส่งเสริมและอนรัุกษ์ กองการ

ต าบลเกษตรวสัิย พฒันา ประเพณีทอ้งถิ่น ประเพณีทอ้งถิ่น ศึกษา

สภาวฒันธรรม

เทศบาล

11 อดุหนนุโครงการบญุคูณลาน เพื่อส่งเสริม อดุหนนุงบประมาณ 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ส่งเสริมและอนรัุกษ์ ส่งเสริมและอนรัุกษ์ กองการ

สืบสานประเพณีของดีเมืองเกษ ประเพณีและ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ประเพณีทอ้งถิ่น ประเพณีทอ้งถิ่น ศึกษา

กจิกรรมการ

ทอ่งเที่ยว

12 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อเปน็การ อดุหนนุโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     จดัอบรมคุณธรรม เด็กเยาวชน กองการ

จริยธรรม เด็ก เยาวชน และ ส่งเสริมและสร้าง เด็ก เยาวชน และประชาชน จริยธรรม 1 คร้ัง และประชาชนใน ศึกษา

ประชาชนในเขตเทศบาล คุณธรรมที่ดีแก่ ในเขตเทศบาล เขตเทศบาล

แกเ่ด็กเยาวชน มีจติส านกึการเปน็

และประชาชนใน พลเมืองที่ดีของสังคม

เขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.2  แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

13 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา เพื่อจดัหาอปุกรณ์ จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาที่เหมาะสม 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     ร่วมการแข่งขัน ประชาชนภายในเขต กองการ

กฬีาส าหรับชุมชน แต่ละชุมชนทั้ง 13 ชุมชน 1 คร้ัง/ปี (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อปท.ใช้เวลาวา่งใน ศึกษา

ทกุชุมชนในเขต การออกก าลังกาย

เทศบาล เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

14 โครงการจา้งเหมาบริการบคุลากร เพื่อหาบคุลากร จดัจา้งเหมาบริการผู้มีทกัษะและคุณวฒิุ 72,000      72,000     72,000      72,000     72,000     จดัการแข่งขันกฬีา ประชาชนภายในเขต กองการ

ผู้มีคุณวฒิุและทกัษะการกฬีา ผู้มีทกัษะและ ด้านการกฬีา ชุมชน อปท.ใช้เวลาวา่งใน ศึกษา

คุณวฒิุด้านการ การออกก าลังกาย

กฬีาที่ถูกต้องแก่ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ประชาชน

15 โครงการศูนยเ์รียนรู้(IT)เพื่อเด็ก เพื่อส่งเสริมการ จดัฝึกอบรมคอมพวิเตอร์โปรแกรมต่างๆ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     จดัอบรมทกัษะด้าน เด็ก เยาวชนและ กองการ

และเยาวชน การเรียนรู้ทกัษะ และการสร้าง/การใช้แพลตฟอร์มต่างๆ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ไอที ประชาชนที่สนใจ ศึกษา

การใช้ไอที มีความรู้และทกัษะ

ส าหรับเด็กและ การใช้คอมพวิเตอร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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เยาวชน โปรแกรมต่างๆสร้าง

ประชาชน และใช้แพลตฟอร์มได้

ที่สนใจ

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.2  แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

16 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา/ เพื่อปรับปรุง/ จดัจา้งเหมาบริการผู้มีทกัษะและคุณวฒิุ 72,000      72,000     72,000      72,000     72,000     จดัการแข่งขันกฬีา ประชาชนภายในเขต กองการ

ลานกฬีา ซ่อมแซมลานกฬีา ด้านการกฬีา (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ชุมชน อปท.ใช้เวลาวา่งใน ศึกษา

และสนามกฬีาให้ การออกก าลังกาย

อยู่ในสภาพการ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ใฃ้งานได้ต่อเนื่อง

17 โครงการพฒันาสภาเด็กและ เพื่อเสริมสร้าง จดักจิกรรม  ดังนี้ 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     จดักจิกรรมการอบรม เด็กเยาวชนได้รับการ กองการ

เยาวชน กจิกรรมสภาเด็ก 1.กจิกรรมขบวนการกอ่การดีจติอาสา (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) คุ้มครองและมีการ ศึกษา

และเยาวชน 2.กจิกรรมรณรงค์ไม่ใช้และเฝ้าระวงั ด าเนนิการที่ต่อเนื่อง สภาเด็กฯ

เทศบาลฯให้ พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว ของสภาเด็ก กอ่ใหเ้กดิ บา้นพกัเด็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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เข้มแข็งยั่งยนื 3.กจิกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน ความเข้มแข็งยั่งยนื ร้อยเอด็

 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ฯลฯ

18 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพผู้สูงวยั เพื่อเพิ่ม จดั กจิกรรม ดังนี้ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     จดักจิกรรมการ ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วม กองการ

ใส่ใจสุขภาพ ประสิทธภิาพ การออกก าลังกาย/นนัทนาการ/ศึกษา (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) นนัทนาการ/การ กจิกรรม มีสุขภาพกาย ศึกษา

ผู้สูงวยัทั้งร่างกาย แหล่งเรียนรู้ ออกก าลังกาย และสุขภาพจติที่ดี

และจติใจ

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.2  แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

19 โครงการจดัส ารวจและท าข้อมูล เพื่อส ารวจและ ข้อมูลกลุ่มภมูิปญัญา เปน็ปจัจบุนั 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ข้อมูลกลุ่มภมูิปญัญา มีฐานข้อมูล กองการ

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น/ จดัท าข้อมูล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ปราชญ์ชาวบา้น กลุ่มภมูิปญัญา/ ศึกษา

ปราชญ์ชาวบา้น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น เปน็ปจัจบุนั ปราชญ์ชาวบา้นที่เปน็

ปจัจบุนั

20 โครงการจดันทิรรศการเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมภมูิ จดันทิรรศการ/กจิกรรมยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น สืบสานวฒันธรรม กองการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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และเชิดชูเกยีรติกลุ่มองค์ความรู้ ปญัญาทอ้งถิ่น (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ได้รับการเผยแพร่ ประเพณีใหค้งอยู่ ศึกษา

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น อนรัุกษเ์ชิดชู และได้รับการยกยอ่ง ตลอดไป

เกยีรติและ เชิดชูเกยีรติ

เผยแพร่เปน็

วงกวา้ง

21 อดุหนนุโครงการอบรม เพื่อส่งเสริม อดุหนนุโครงการ/กจิกรรม 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     มีการจดักจิกรรมเพื่อ เด็กเยาวชนและ กองการ

ระดมธรรมเด็ก เยาวชน และ คุณธรรมและ อบรมระดมธรรม เด็ก เยาวชน และ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ส่งเสริมคุณธรรม ประชาชนมีจติส านกึ ศึกษา

ประชาชน ในเขตเทศบาล จริยธรรมที่ดีงาม ประชาชน แกว่ดัที่ด าเนนิโครงการ จริยธรรม ในด้านคุณธรรมและ

ใหเ้ด็ก/เยาวชน จริยธรรมอนัดีงาม

ประชาชนในเขต

เทศบาล

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัท าปา้ย เพื่อจดัท าปา้ย จดัท าปา้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ 8 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     มีอาคารเรียน มีอาคารเรียน กองช่าง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั ศูนยพ์ฒันา (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ที่เอื้อต่อการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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เด็กล็กหมู่8 จดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์

การเรียนการสอน การเรียนการสอน

2 โครงการกอ่สร้างร้ัวพร้อม จดัท าร้ัวพร้อม กอ่สร้างอาคารเรียน  ศพด.หนองแวง และ 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีร้ัวพร้อม สถานศึกษามีความ กองช่าง

ปา้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปา้ยชื่อศูนย์ ศพด.วดัธาตุ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ปา้ยชื่อศูนยท์ี่ได้ ปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

มาตรฐาน สวยงาม

3 โครงการกอ่สร้าง เพื่อกอ่สร้างแทน่ กอ่สร้างอาคารเรียน 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     สถานศึกษา สถานศึกษามี กองช่าง

แทน่พระพทุธรูป พระพทุธรูป โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) มีพระพทุธรูป มีพระพทุธรูป

เปน็ที่สักการะบชูา เปน็ที่สักการะบชูา
4 โครงการกอ่สร้างที่จอดรถ เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาล 1 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีโรงจอดรถ อ านวยความ กองช่าง

ส าหรับสถานศึกษา สะดวกแก่ เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่ได้มาตรฐาน สะดวกแก่

บคุลากรและ บคุลากรและ

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม กอ่สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีอาคารเรียน ผู้เรียนมีพฒันาการ กองช่าง

เด็กปฐมวยัทอ้งถิ่นไทย พฒันาการ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ทางด้านร่างกาย

ผ่านการเล่น (กอ่สร้างสนาม ทางด้านร่างกาย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองแวง จดัประสบการณ์ และอารมณ์ที่ดีขึ้น

เด็กเล่นสร้างปญัญา) และอารมณ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู่8 การเรียนการสอน

ส าหรับเด็ก

6 โครงการกอ่สร้างโครงหลังคา เพื่อบงัแดดฝน กอ่สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีอาคารเรียน ผู้เรียนมีพฒันาการ กองช่าง

สนามเด็กเล่น ต่อผู้เรียนในการ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ทางด้านร่างกาย

ท ากจิกรรม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองแวง จดัประสบการณ์ และอารมณ์ที่ดีขึ้น

หนา้เสาธง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู่8 การเรียนการสอน

ส าหรับเด็ก

7 โครงการกอ่สร้างอนสุาวรีย์ เพื่อเปน็อนสุรณ์ กอ่สร้างอนสุาวรียเ์จา้เมืองเกษ 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 มีอนสุาวรียท์ี่สวยงาม มีอนสุาวรียท์ี่สวยงาม กองช่าง
เจา้เมืองเกษ สถานและเปน็ที่ (พระศรีเกษตรตราธไิชย) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) และเปน็ที่ยดึเหนี่ยว และเปน็ที่ยดึเหนี่ยว

(เสนอโดยชุมชน ม.1, 13) สักการะของ จติใจของประชาชน จติใจของประชาชน

ประชาชนทั่วไป

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
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ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

8 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาชุมชน เพื่อกอ่สร้าง กอ่สร้างลานกฬีาที่เหมาะสม 200,000    300,000   300,000    300,000    300,000    ทกุชุมชนมีลานกฬีา ประชาชนภายในเขต กองช่าง

ลานกฬีาภายใน ในแต่ละชุมชน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อปท.ใช้เวลาวา่งใน

ชุมชนที่เสนอ การออกก าลังกาย

(ตามแบบแปลน และมีลานกฬีาที่ได้

เทศบาล) มาตรฐาน

9 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ เพื่อจดัสภาพ ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียน 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    มีอาคารเรียน มีอาคารเรียน กองช่าง

ซ่อมแซมอาคารเรียน แวดล้อมและ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ที่เอื้อต่อการ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั บรรยากาศ จดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์

ใหพ้ร้อมใช้งาน การเรียนการสอน การเรียนการสอน

สะอาด สวยงาม ส าหรับเด็ก ส าหรับเด็ก

10 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ เพื่อจดัสภาพ ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000    มีอาคารเรียน มีอาคารเรียน กองช่าง

ซ่อมแซมอาคารเรียน แวดล้อมและ โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ที่เอื้อต่อการ

โรงเรียนในสังกดั บรรยากาศ จดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์

ใหพ้ร้อมใช้งาน การเรียนการสอน การเรียนการสอน

สะอาด สวยงาม ส าหรับเด็ก ส าหรับเด็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสงัคมให้เขม้แขง็

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

11 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน เพื่อกอ่สร้าง กอ่สร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา 8,000,000  8,000,000 8,000,000  8,000,000 8,000,000 มีอาคารเรียน มีอาคารเรียน กองช่าง

โรงเรียนในสังกดั อาคารเรียนที่ได้ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ที่เอื้อต่อการ

มาตรฐาน จดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์

(ตามแบบแปลน การเรียนการสอน การเรียนการสอน

เทศบาล) ส าหรับเด็ก ส าหรับเด็ก

12 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน เพื่อกอ่สร้าง กอ่สร้างอาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    มีอาคารเรียน มีอาคารเรียน กองช่าง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั อาคารเรียนที่ได้ ในสังกดั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่เอื้อต่อการ ที่เอื้อต่อการ

มาตรฐาน จดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์

(ตามแบบแปลน การเรียนการสอน การเรียนการสอน

เทศบาล) ส าหรับเด็ก ส าหรับเด็ก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น เพื่อใหก้ารจดัท า 1. จดัประชุมประชาคมเพื่อจดั 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ประชาชนมีส่วนร่วม เทศบาลมีแผนพฒันาฯ ส านกัปลัด

แผนพฒันาฯ ท าแผน (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ในการจดัท าแผน เพื่อเปน็กรอบและ

ตอบสนองความ 2. จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น แนวทางในการ

ต้องการของ 3. จดัท าแผนการด าเนนิงาน ปฎบิติังาน

ประชาชนอยา่ง

แทจ้ริง

2 โครงการสนบัสนนุการขับเคล่ือน เพื่อรับทราบ จดัประชาคมทั้ง  13  ชุมชน 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     ประชาชนมีส่วนร่วม เทศบาลมีแผนชุมชน ส านกัปลัด

แผนชุมชน ปญัหาความ  (อดุหนนุ)  (อดุหนนุ)  (อดุหนนุ)  (อดุหนนุ)  (อดุหนนุ) ในการจดัท าแผน เพื่อเปน็กรอบและ

ต้องการของ แนวทางในการ

ประชาชนอยา่ง ปฎบิติังาน

แทจ้ริง

3 โครงการปณิธานความดี  เพื่อเชิญชวน ออกรณรงค์ใหป้ระชาชนแสดงความ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนได้แสดง ส านกัปลัด

ปมีหามงคล ชาวไทยต้ัง จงรักภกัดี  และส านกึใน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ในการแสดงความ ความจงรักภกัดี และ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ปณิธานที่จะท า พระมหากรุณาธคุิณ  13 ชุมชน จงรักภกัดี ส านกึใน

ความดี พระมหากรุณาธคุิณ

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

4 โครงการจดังานวนัเทศบาล เพื่อสนบัสนนุ จดังาน 1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     บคุลากรได้ทราบ ได้ด าเนนิกจิกรรม ส านกัปลัด

(24 เม.ย. ของทกุปี) การจดักจิกรรม (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ถึงวนัส าคัญของ ร่วมกนัท าใหเ้กดิ

วนัเทศบาล เทศบาล ความสามัคคี

5 อดุหนนุโครงการจดังานรัฐพธิี เพื่อเปน็การ อดุหนนุงบประมาณ 1 คร้ัง      20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้ ส านกัปลัด

แสดงออกถึง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) แสดงออกถึงความ แสดงออกถึงความ ปกครอง

ความจงรักภกัดี จงรักภกัดี จงรักภกัดี อ าเภอ

ต่อสถาบนั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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พระมหากษตัริย์

6 อดุหนนุโครงการกองทนุพฒันา หมู่บา้นมี อดุหนนุงบประมาณ      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000 มีกองทนุพฒันา หมู่บา้นมีงบประมาณ ส านกัปลัด

หมู่บา้น งบประมาณ 11  หมู่บา้น (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) หมู่บา้น ในการบริหารจดัการ ปกครอง

ในการบริหาร ตามอ านาจหนา้ที่ของ อ าเภอ

จดัการตาม กรรมการฯ ได้

อ านาจหน้าที่

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

7 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับฟงัความ ออกพบปะประชาชนในเขต     100,000    100,000     100,000     100,000     100,000 เทศบาลได้รับทราบ เทศบาลได้รับทราบ ส านกัปลัด

คิดเหน็ รับทราบ เทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ปญัหาความต้องการ ปญัหาความต้องการ

ปญัหา รับเร่ือง- ของประชาชน ของประชาชน

ราวร้องทกุข์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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น ามาพฒันา

เทศบาลใหม้ี

ประสิทธภิาพ

8 โครงการจา้งเหมาท าความสะอาด เพื่อใหส้ านกังาน จา้งเหมาพนกังานท าความ     168,000    168,000     168,000     168,000     168,000 อาคารสะอาด อาคารสะอาด ส านกัปลัด

อาคารส านกังาน สะอาด สวยงาม สะอาด จ านวน 2 คน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สวยงามและนา่อยู่ สวยงามและนา่อยู่

9 โครงการจดัท าร้ัวพร้อม  เพื่อใหส้ านกังาน จดัท าร้ัวรอบส านกังานฯ  ปรับปรุง 700,000    700,000   700,000    700,000    700,000    มีร้ัวและปา้ย มีร้ัวและปา้ย ส านกัปลัด

ปรับปรุงปา้ยเทศบาลฯ มีความสวยงาม ปา้ยเทศบาลฯ  (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สวยงามและ สวยงามและ

และปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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10 โครงการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผน 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     การปฏบิติังานมี การปฏบิติังานมี ส านกัปลัด

แผนพฒันาเทศบาลสัญจร วธิกีารด าเนนิงาน พฒันาเทศบาล 2 คร้ัง/ปี (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ

ใหเ้ปน็ไปอยา่ง มากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น

ถูกต้อง

11 โครงการจา้งเหมาบริการพนกังาน เพื่ออ านวย จา้งเหมาบริการ 1 คน 84,000      84,000     84,000      84,000     84,000     การปฏบิติังาน การปฏบิติังาน ส านกัปลัด

ประจ าเคานเ์ตอร์ประชาสัมพนัธ์ ความสะดวก (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) มีประสิทธภิาพ มีประสิทธภิาพ

ในการปฏบิติังาน มากขึ้น มากขึ้น

และบริการ

ประชาชน

12 โครงการคัดเลือกพนกังานเทศบาล เพื่อเปน็ขวญัและ ด าเนนิการคัดเลือกพนกังาน 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     บคุลากรมีขวญัและ เกดิขวญัและก าลังใจ ส านกัปลัด

ลูกจา้งประจ า และพนกังาน ก าลังใจในการ เทศบาล ลูกจา้งประจ าและ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ก าลังใจ ในการท างาน

จา้งดีเด่น ปฏบิติังาน พนกังานจา้งดีเด่น ของบคุลากร

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

13 โครงการจดังานวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อนอ้มร าลึก จดักกิรรม 1 คร้ัง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประชาชนได้นอ้ม ประชาชนได้นอ้มร าลึก ส านกัปลัด

ถึงพระมหา (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ร าลึกถึงรัชกาลที่  5 ถึงรัชกาลที่  5

กรุณาธคุิณ

ของรัชกาลที่ 5

14 โครงการจา้งเหมาบริการผู้ช่วย เพื่อความสะดวก จา้งเหมาบริการ 1 คน 90,000     90,000     90,000     90,000     90,000     การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

ประชาสัมพนัธ์ ในการปฏบิติังาน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) มีประสิทธภิาพ ในการปฏบิติังาน

และบริการ เพิ่มขึ้น และบริการประชาชน

ประชาชน

15 โครงการจา่ยประโยชนต์อบแทน เพื่อเปน็ขวญั จา่ยประโยชนต์อบแทนอื่น 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 บคุลากรมีขวญัและ เกดิขวญัและก าลังใจ ส านกัปลัด

อื่นเปน็กรณีพเิศษ และก าลังใจ พนกังาน, ลูกจา้งประจ า, (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ก าลังใจ ในการท างาน

ในการปฏบิติังาน พนกังานจา้ง   1  คร้ัง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

16 โครงการอบรมเพื่อพฒันา เพื่อใหพ้นกังาน จดัอบรมและทศันศึกษาดูงาน  1 คร้ัง 600,000    600,000   600,000    600,000    600,000    บคุลากรมีความรู้ บคุลากรมีความรู้ ส านกัปลัด

ศักยภาพและทศันศึกษาดูงาน มีความรู้ ความ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ความสามารถ ความสามารถ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังาน สามารถ และน า เพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้น

ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง มาปรับใช้ในการ สามารถ และน า

เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย ปฏบิติังานได้ มาปรับใช้ในการ

ปฏบิติังานได้

17 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหบ้คุลากร จดัอบรม 1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     บคุลากรมีคุณธรรม บคุลากร ส านกัปลัด

พนกังาน มีคุณธรรม (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) จริยธรรมมากขึ้น มีคุณธรรม

จริยธรรม ท าให้ จริยธรรม ท าให้

เกดิประสิทธภิาพ เกดิประสิทธภิาพ

ในการปฏบิติังาน ในการปฏบิติังาน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

18 โครงการอบรมและทศันศึกษา เพื่อพฒันา จดัอบรม/ทศันศึกษาดูงาน 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    คณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ส านกัปลัด

ดูงานคณะกรรมการจดัท าแผนฯ องค์ความรู้ 1  คร้ัง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) และเจา้หนา้ที่ ได้ร้บความรู้เพิ่มขึ้น

และเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง ใหก้บัคณะ ได้รับการพฒันา และสามารถพฒันา

เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย กรรมการและ องค์ความรู้ เทศบาลใหเ้จริญ

น าความรู้ที่ได้ กา้วหนา้ได้

มาปรับใช้

19 โครงการอบรมวนิยัเบื้องต้น บคุลากรมีความรู้ จดัอบรม 1 คร้ัง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     บคุลากรมีความรู้ บคุลากรมีความรู้ ส านกัปลัด

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เร่ืองระเบยีบวนิยั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เร่ืองระเบยีบวนิยั เร่ืองระเบยีบวนิยั

ใหก้บัพนกังานส่วนทอ้งถิ่น เพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้นสามารถ

ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง น าไปปรับใช้ในการ

เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย ปฏบิติังานได้เปน็

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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20 โครงการเฉลิมพระเกยีรติเนื่อง เพื่อจดังาน จดัพระราชพธิเีฉลิมพระชนมพรรษา 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     จดังานพระราชพธิี จดังานพระราชพธิี ส านกัปลัด

ในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนม พระราชพธิเีฉลิม เฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา

พรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หวั พระชนมพรรษา

มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกลู

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

21 โครงการเนื่องในวนัคล้าย เพื่อจดังาน จดักจิกรรม 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     จดังานพระราชพธิี จดังานพระราชพธิี ส านกัปลัด

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพธิเีฉลิม เฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมิน พระชนมพรรษา

มหาภมูิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพติร วนัชาติและ

วนัพอ่แหง่ชาต

22 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อจดังาน จดักจิกรรม 1 คร้ัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     จดังานพระราชพธิี จดังานพระราชพธิี ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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เนื่องในโอกาส พระราชพธิเีฉลิม เฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สุทดิา

พขัรสุธาพมิลลักษณ

พระบรมราชินี

23 โครงการจา้งเหมาบริการพนกังาน เพื่อใหก้ารปฏบิติั จา้งเหมาบริการ 1 คน 84,000      84,000     84,000      84,000     84,000     การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

ช่วยปฏบิติังานธรุการ ด้านงานธรุการ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

มีประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

24 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1.เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ส านกัปลัด ปฏบิติังาน 2.เคร่ืองปั้มน้ าอตัโนมัติ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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และบริการ 300 วตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 3.วทิยส่ืุอสาร จ านวน 10 เคร่ือง 35,000      35,000     35,000      35,000     35,000     

4.เรือกู้ภยัทอ้งแบน ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 45,000      45,000     45,000      45,000     45,000     

10  ฟตุ ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่1.50 เมตร

บรรทกุได้ไม่นอ้ยกวา่ 400 กโิลกรัม

5.ตู้บานเล่ือน 4 หลัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

6.ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ พร้อมแอมป์ 24,000      24,000     24,000      24,000     24,000     

ไมค์ลอย  จ านวน 2 ชุด

7.เพาเวอร์แอมป ์จ านวน 1 เคร่ือง 12,500      12,500     12,500      12,500     12,500     

8.เคร่ืองพมิพ ์Multfunction 7,700       7,700       7,700       7,700       7,700       

แบบฉดีหมึก (Inkjet) 1 เคร่ือง

9.บนัไดอลูมิเนยีม 4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

24 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 10.ปั๊มน้ าใต้ดิน ไม่นอ้ยกวา่1 แรง2เคร่ือง 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ส านกัปลัด ปฏบิติังาน 11.เล่ือยยนต์ 2 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 12.เกา้อี้ท างานพนกัพงิสูง จ านวน 1 ตัว 4,500       4,500       4,500       4,500       4,500       เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 13.ถังน้ าพลาสติกขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2,000 14,000      14,000     14,000      14,000     14,000     

ลิตร จ านวน 2 ถัง

14.เคร่ืองปั้มน้ าอตัโนมัติ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 26,000      26,000     26,000      26,000     26,000     

150 วตัต์ จ านวน 2 เคร่ือง

15.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 36,000      36,000     36,000      36,000     36,000     

ส าหรับส านกังาน จ านวน 2 เคร่ือง

16.อคีวอไลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       

17.เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพง 1 คู่ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

24 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 18.เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ขาวด า 1 เคร่ือง 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ส านกัปลัด ปฏบิติังาน 19.ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจกสองชั้น 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ จ านวน 2 หลัง เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 20.เคร่ืองพมิพ์PLQ-20D/20DM 1 เคร่ือง 47,000      47,000     47,000      47,000     47,000     

21.เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 5,500       5,500       5,500       5,500       5,500       

22.กายอปุกรณ์ ส าหรับผู้พกิาร

-รถเข็นผู้ปว่ยรุ่นมาตรฐาน 2 คัน 8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       

-ไม้เทา้สามขา ปรับระดับได้ 10 อนั 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       

-วอกเกอร์ 2 อนั 2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       

23.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ 854,000    854,000   854,000    854,000    854,000    

กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่

110 กโิลวตัต์  ขับเคล่ือน 2 ล้อ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

24 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 24.อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ส านกัปลัด ปฏบิติังาน จ านวน 5 เคร่ือง ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 25.เกา้อี้แถว 4 ที่นั่ง  จ านวน 4 แถว 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 26.โต๊ะท างาน 2 ตัว 20,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

27.โต๊ะประชุม 8 ตัว 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     

28.คอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก 1 เคร่ือง 22,000      22,000     22,000      22,000     22,000     

29.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 240,000    240,000   240,000    240,000    240,000    

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30,000 บทียี ูพร้อม

ติดต้ัง จ านวน 6 ตัว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

24 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ วัสดุ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1. วสัดุส านกังาน 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000    สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ส านกัปลัด ปฏบิติังาน 2. วสัดุงานบา้นงานครัว 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 3. วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 700,000    700,000   700,000    700,000    700,000    เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 4. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

5. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

6. วสัดุดับเพลิง 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000    

7.วสัดุค่าซ้ือแบบพมิพ์ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

8. วสัดุกอ่สร้าง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

9. วสัดุคอมพวิเตอร์ 180,000    180,000   180,000    180,000    180,000    

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02
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10. วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

11. วสัดุแต่งกาย (อปพร.) 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     

12. วสัดุการเกษตร 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลงั)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

25 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1.ตู้เกบ็เอกสารบานทบึ จ านวน 2 หลัง 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองคลัง ปฏบิติังาน 2.เกา้อี้ท างานพนกัพงิสูง จ านวน 2 ตัว 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 3.เกา้อี้ท างานพนกัพงิกลาง จ านวน 2 ตัว 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 4.เคร่ืองพมิพเ์ช็ค 1 เคร่ือง 45,000      45,000     45,000      45,000     45,000     

5.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 169200 169200 169200 169200 169200

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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32,000 บทียี ูพร้อมติดต้ัง จ านวน 4 ตัว

6.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 34,000      34,000     34,000      34,000     34,000     

จ านวน 2 ตัว

7..เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

ส าหรับส านกังาน  จ านวน 2 เคร่ือง

8.เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ 45,000      45,000     45,000      45,000     45,000     

หรือ LED สี จ านวน 3 เคร่ือง

9.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิ้ว) 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

จ านวน 1 เคร่ือง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลงั)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

25 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 10.เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED สี 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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กองคลัง ปฏบิติังาน ชนดิ Network จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 11.เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล 180,000    180,000   180,000    180,000    180,000    เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน จ านวน 1 เคร่ือง

12.เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน 13 เคร่ือง 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลงั)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

25 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ วัสดุ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1. วสัดุส านกังาน 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองคลัง ปฏบิติังาน 2. วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 3. วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 4. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

5. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

6. วสัดุกอ่สร้าง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

7. วสัดุคอมพวิเตอร์ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

8. วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

9. วสัดุอื่นๆ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลงั)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

26 โครงการภาษสัีญจร เพื่ออ านวยความ ออกบริการรับช าระภาษ ี13 ชุมชน 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

สะดวกใหก้บั (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ประชาชน ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

ในพื้นที่ เพิ่มมากขึ้น

27 โครงการเร่งรัดลูกหนี้ค้าง เพื่อใหย้อดลูกหนี้ ออกพื้นที่เพื่อรับช าระภาษทีี่คงค้าง 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

ช าระภาษี ค้างช าระลดลง ในเขตเทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

เพิ่มมากขึ้น

28 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อเพิ่ม ออกพื้นที่เพื่อรับช าระภาษใีนเขตเทศบาล 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

การจดัเกบ็รายได้ ประสิทธภิาพ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ในการจดัเกบ็ ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

ภาษี เพิ่มมากขึ้น

29 โครงการปรับปรุงหอ้งเกบ็ของ เพื่ออ านวยความ กอ่สร้าง/ปรับปรุงหอ้งเกบ็พสัดุกองคลัง 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

สะดวกในการ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ปฏิบัติงานและ ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

บริการประชาชน เพิ่มมากขึ้น

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.2  แผนงานบริหารทั่วไป (แผนงานรักษาความสงบภายใน)แผนการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่ออ านวย จา้งเหมาบริการ 4 คน 336,000    336,000   336,000    336,000    336,000    การปฏบิติังานมี เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

พนกังานประจ ารถบรรทกุน้ า ความสะดวก (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ประสิทธภิาพ ในการปฏบิติังาน

ในการปฏบิติังาน เพิ่มขึ้น และบริการประชาชน

และบริการ

ประชาชน

2 โครงการจา้งเหมาบริการผู้ช่วย เพื่ออ านวย จา้งเหมาบริการ 2 คน 156,000    156,000   156,000    156,000    156,000    การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

เทศกจิ ความสะดวก (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) มีประสิทธภิาพ ในการปฏบิติังาน

ในการปฏบิติังาน เพิ่มขึ้น และบริการประชาชน

และบริการ

ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.2  แผนงานบริหารทั่วไป (แผนงานรักษาความสงบภายใน)แผนการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

3 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,633,000  2,633,000 2,633,000  2,633,000 2,633,000 สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

แผนการรักษาความสงบภายใน ปฏบิติังาน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 170 กโิลวตัต์ แบบบรรทกุน้ า

2.รถบรรทกุน้ าดับเพลิงแบบถังน้ าในตัว 4,500,000  4,500,000 4,500,000  4,500,000 4,500,000 

ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 10,000 ลิตร

ชนดิ 10 ล้อ 

3.รถตรวจการณ์  ปริมาณกระบอกสูบ 1,479,000  1,479,000 1,479,000  1,479,000 1,479,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ไม่ต่ ากวา่ 2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

ไม่ต่ ากวา่ 100 กโิลวตัต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน

แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.3  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการอบรมและทศันศึกษา เพื่อเปน็การ จดัอบรม/ทศันศึกษาดูงาน     500,000    500,000     500,000     500,000     500,000 คณะกรรมการมี คณะกรรมการได้รับ ส านกัปลัด

ดูงานคณะกรรมการชุมชน พฒันาองค์  1 คร้ัง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ความรู้ความเข้าใจ ความรู้เพิ่มเติม

(เสนอโดยชุมชน ม.1, 13, 16) ความรู้ งานมากขึ้น มากขึ้น

2 อดุหนนุโครงการสนบัสนนุ เพื่อสนบัสนนุ สนบัสนนุการจดัต้ังกองทนุฯ      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 มีกองทนุแม่ของ กองทนุได้รับการ ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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กองทนุแม่ของแผ่นดิน กองทนุ ชุมชนในเขตเทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) แผ่นดิน สนบัสนนุให้

ใหย้ั่งยนื เปน็กองทนุที่ยั่งยนื

3 โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อน าข้อมูล ส ารวจข้อมูล 13 ชุมชน      40,000      40,000      40,000      40,000      40,000 มีข้อมูลพื้นฐาน ทราบถึงความเปน็อยู่ ส านกัปลัด

ไปใช้ในการ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ที่เปน็ปจัจบุนั ของประชาชน

พฒันาเทศบาล ในเขตเทศบาล

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.4  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการประเพณีท าบญุตักบาตร เพื่ออนรัุกษ์ จดักจิกรรม 1 คร้ัง      20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 เพื่อใหบ้คุลากรเกดิ บคุลากรมีส่วนร่วม กองการ

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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วนัขึ้นปใีหม่ ประเพณีและ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ความสามัคคี ในการท ากจิกรรม ศึกษา

วฒันธรรม และอนรัุกษ์ และเปน็สิริมงคล

ทอ้งถิ่นและ วฒันธรรมประเพณี

เกดิความเปน็

สิริมงคล

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองชา่ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองช่าง

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1.เคร่ืองไสไม้ไฟฟา้ 1 เคร่ือง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองช่าง ปฏบิติังาน 2.เคร่ืองอดัจาระบ ี1 เคร่ือง 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 3.เคร่ืองตัดเหล็กขนาดไม่นอ้ย- 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน กวา่ 2.5 มิลลิเมตร 1  เคร่ือง

4.เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อม 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     

เคร่ืองส ารองไฟ 1 ชุด

5.เคร่ืองกดคอนกรีตแบบ 35,000      35,000     35,000      35,000     35,000     

ไม่ท าลาย 1 เคร่ือง

6.เคร่ืองทดสอบแรงอดัของ 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    

คอนกรีตขนาด 1,500 KN

จ านวน 1 เคร่ือง

7.ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     

ขาด 2,000 ลิตร

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองชา่ง)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองช่าง

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 8. เล่ือยตกแต่งกิ่งไม้ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองช่าง ปฏบิติังาน จ านวน 2  เคร่ือง ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 9.เคร่ืองตัดเหล็ก  ขนาด  14  นิ้ว 7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน จ านวน 1 เคร่ือง

10.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เคร่ือง 9,000       9,000       9,000       9,000       9,000       

11.เคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น 1 เคร่ือง 9,000       9,000       9,000       9,000       9,000       

12.รถตักหนา้ขุดหลัง จ านวน 1 คัน 3,500,000  3,500,000 3,500,000  3,500,000 3,500,000 

13.เล่ือยยนต์ 2 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

14.บนัไดอลูมิเนยีม จ านวน 1 อนั 4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       

15.รอกขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 ตัน 12,000      12,000     12,000      12,000     12,000     

16.เกา้อี้ท างานระดับ 3-6 จ านวน 3 ตัว 4,500       4,500       4,500       4,500       4,500       

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองชา่ง)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองช่าง

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 17.เคร่ืองคอมมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองช่าง ปฏบิติังาน จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 18.ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 2 หลัง 15,800      15,800     15,800      15,800     15,800     เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 19.ปั้มลูกสูบ ขนาด 2 แรงม้า 35,000      35,000     35,000      35,000     35,000     

พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

20.เคร่ืองอดัจาระบแีบบใช้ลม 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

พร้อมอปุกรณ์ 1 เคร่ือง

21.ปากกาจบัชิ้นงานขนาด 6 นิ้ว 1 อนั 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       

22.เคร่ืองตัดหญ้าสายสะพายบา่ 4 จงัหวะ 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     

จ านวน 2 เคร่ือง

23.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล 14,000      14,000     14,000      14,000     14,000     

ไม่นอ้ยกวา่ 20 ล้านพกิเซล 1 ตัว

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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24.เคร่ืองหาพกิดัด้วยสัญญาณดาวเทยีม 25,000      25,000     25,000      25,000     25,000     

แบบพกพา 1 เคร่ือง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองชา่ง)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองช่าง

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 25.เต๊นท ์จ านวน 4 หลัง 80,000      80,000     80,000      80,000     80,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองช่าง ปฏบิติังาน 26.สวา่นเจาะคอนกรีต จ านวน 1 ตัว 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 27.เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 480 วตัต์  จ านวน 4 เคร่ือง

28.เคร่ืองพมิพแ์บบหมึกฉดี 6,300       6,300       6,300       6,300       6,300       

(Inkjet printer) ส าหรับกระดาษขนาด

A3 จ านวน 4 เคร่ือง

29.สวา่น Makita โลตาร่ี จ านวน 1 เคร่ือง 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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30.เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 29,000      29,000     29,000      29,000     29,000     

31.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขับเคล่ือน 2 ล้อ 854,000    854,000   854,000    854,000    854,000    

แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน 1 คัน

32.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,092,000  1,092,000 1,092,000  1,092,000 1,092,000 

แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน 1 คัน

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองชา่ง)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ วัสดุ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองช่าง

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1. วสัดุส านกังาน 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองช่าง ปฏบิติังาน 2. วสัดุงานบา้นงานครัว 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 3. วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 4. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ประชาชน 5. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

6.วสัดุคอมพวิเตอร์ 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     

7.วสัดุการเกษตร 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

8.วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     

9.วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 550,000    550,000   550,000    550,000    550,000    

10.วสัดุกอ่สร้าง 850,000    850,000   850,000    850,000    850,000    

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองชา่ง)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

2 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนก เพื่อใหม้ีสถานที่ กอ่สร้างอาคาร 1 หลัง 7,000,000  7,000,000 7,000,000  7,000,000 7,000,000 การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองช่าง

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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ประสงค์ส านกังานเทศบาล ส าหรับประชุม ตามแบบแปลนเทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ต าบลเกษตรวสัิย สัมมนา ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.6  แผนงานการสาธารณสขุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองสาธาฯ

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1.คอมพวิเตอร์ส านกังาน จ านวน 2 เคร่ือง 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองสาธาฯ ปฏบิติังาน 2.เคร่ืองปร้ินเตอร์  2 เคร่ือง 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 3.เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 180,000    180,000   180,000    180,000    180,000    เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 4.เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เคร่ือง 19,000      19,000     19,000      19,000     19,000     

5.เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 1 เคร่ือง 210,000    210,000   210,000    210,000    210,000    

6.โทรทศัน ์แอล อ ีดี 1 เคร่ือง 13,000      13,000     13,000      13,000     13,000     

7.เคร่ืองตันหญ้าแบบรถเข็น 1 เคร่ือง 13,000      13,000     13,000      13,000     13,000     

8.เกา้อี้พนกัพงิกลาง 4 ตัว 8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       

9.สวา่นเจาะคอนกรีต 1 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

10.เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟา้และเข้าเล่ม 18,000      18,000     18,000      18,000     18,000     

มือโยก 1 เคร่ือง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.6  แผนงานการสาธารณสขุ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองสาธาฯ

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 11.รถบรรทกุขยะแบบตู้คอนเทนเนอร์ 2,800,000  2,800,000 2,800,000  2,800,000 2,800,000 สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองสาธาฯ ปฏบิติังาน ขนาด 6 ล้อ พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้ ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ จ านวน 1 คัน เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 12.เคร่ืองเคลือบบตัร 1 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

13.เคร่ืองพน่หมอกควนั 2 เคร่ือง 190,000    190,000   190,000    190,000    190,000    

14.เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด2KVA1เคร่ือง 13,000      13,000     13,000      13,000     13,000     

15.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       

16.ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 15 ล้ินชัก 1 หลัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

17.ตู้เอกสารบานเล่ือน 1 หลัง 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       

18.ชั้นวางแฟม้ต้ัง 4 ชั้น 1 อนั 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     

19.ชุดโต๊ะท างานโค้งมุม 1 ชุด 18,000      18,000     18,000      18,000     18,000     

20.เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊คส าหรับ 22,000      22,000     22,000      22,000     22,000     

ส านกังาน 1 เคร่ือง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.6  แผนงานการสาธารณสขุ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองสาธาฯ

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 21.เคร่ืองช๊อตสุกร 1 เคร่ือง 120,000    120,000   120,000    120,000    120,000    สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองสาธาฯ ปฏบิติังาน 22.เคร่ืองลวกปั่นขนสุกร 1 เคร่ือง 1,200,000  1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 23.มอเตอร์ไฟฟา้  3HP 1 เคร่ือง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 24.ปั๊มอดัฉดีแรงดันสูง เคร่ืองยนต์เบนซิน 32,500      32,500     32,500      32,500     32,500     

แรงดันไม่นอ้ยกวา่ 150 BAR  1 เคร่ือง 

25.รถบรรทกุขยะขนาด 6 ล้อ 6 ตัน 2,400,000  2,400,000 2,400,000  2,400,000 2,400,000 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170

กโิลวตัต์  แบบอดัทา้ย  

26.รถดูดโคลน  ขนาด  5  ลบ.ม. 6,000,000  6,000,000 6,000,000  6,000,000 6,000,000 

จ านวน 1 คัน

27.เล่ือนยนต์ 2 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.6  แผนงานการสาธารณสขุ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ วัสดุ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองสาธาฯ

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1. วสัดุส านกังาน 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

กองสาธาฯ ปฏบิติังาน 2. วสัดุงานบา้นงานครัว 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000    ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 3. วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 600,000    600,000   600,000    600,000    600,000    เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 4. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

5. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

6.วสัดุคอมพวิเตอร์ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

7.วสัดุการเกษตร 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

8.วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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9.วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

10.วสัดุกอ่สร้าง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

11.วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.7  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองการ

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1.เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์สี จ านวน 1 เคร่ือง 22,000      22,000     22,000      22,000     22,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน ศึกษา

กองการศึกษา ปฏบิติังาน 2.เคร่ืองสร้างลมเยน็ 3 ตัว 48,000      48,000     48,000      48,000     48,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 3.โทรศัพท ์3 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 4.พดัลมไอน้ า  5  ตัว 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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5.เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

6.กล้องถ่ายวดีีโอ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

7.ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน 4 หลัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

8.คอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค 28,000      28,000     28,000      28,000     28,000     

9.เกา้อี้พนกัพงิกลาง 7 ตัว 14,000      14,000     14,000      14,000     14,000     

10.พดัลมระบายอากาศติดผนงัขนาด 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

ไม่นอ้ยกวา่ 12 นิ้ว 4 เคร่ือง

11.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เคร่ือง 19,000      19,000     19,000      19,000     19,000     

12.เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิLED 75,000      75,000     75,000      75,000     75,000     

ขาวด า ชนดิ Network แบบที่ 2 

(33 หนา้ต่อนาที) จ านวน 5 เคร่ือง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.7  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 13.รถบรรทกุ(ดีเซล) ดับเบิ้ลแคบ 1 คัน 800,000    800,000   800,000    800,000    800,000    สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน ศึกษา

กองการศึกษา ปฏบิติังาน 14.เกา้อี้พนกัพงิสูง 2 ตัว 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 15.พดัลมติดผนงั 10 ตัว 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 16.โต๊ะท างาน ระดับ 7-9 จ านวน 2 ตัว 18,000      18,000     18,000      18,000     18,000     

17.โทรทศันสี์ แอลอดีี (LED TV) 23,200      23,200     23,200      23,200     23,200     

ขนาด 55 นิ้ว 1 เคร่ือง

18.เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิ 17,000      17,000     17,000      17,000     17,000     

เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 2 เคร่ือง

19.เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 140,000    140,000   140,000    140,000    140,000    

จ านวน 8 เคร่ือง

20.คอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 64,000      64,000     64,000      64,000     64,000     

จ านวน 4 เคร่ือง

21.ชุดโต๊ะเกา้อี้แบบยางส าหรับเด็กเล็ก 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

จ านวน 20 ชุด

22.เคร่ืองท าน้ าเยน็ จ านวน 4 เคร่ือง 18,000      18,000     18,000      18,000     18,000     

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.7  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองการ

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 23.เคร่ืองเคลือบบตัร จ านวน 1 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน ศึกษา

กองการศึกษา ปฏบิติังาน 24.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one 23,000      23,000     23,000      23,000     23,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ ส าหรับงานประมวลผล  1 เคร่ือง เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 25.เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊กส าหรับงาน 22,000      22,000     22,000      22,000     22,000     

จ านวน 1 เคร่ือง

26.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 55,600      55,600     55,600      55,600     55,600     

(มีระบบฟอกอากาศในตัว) ขนาด 18000 

บทียี ูพร้อมติดต้ัง ศพด.หมู่ 8   

จ านวน 2 เคร่ือง

27.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 194,600    194,600   194,600    194,600    194,600    

(มีระบบฟอกอากาศในตัว) ขนาด 

18,000 บทียี ูพร้อมติดต้ัง 

ร.ร.เทศบาล 1  จ านวน 7 เคร่ือง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.7  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองการ

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 28.เคร่ืองปั๊มน้ าอตัโนมัติ พร้อมอปุกรณ์ 52,000      52,000     52,000      52,000     52,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน ศึกษา

กองการศึกษา ปฏบิติังาน จ านวน 4 ชุด ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 29.ถังน้ าแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 28,000      28,000     28,000      28,000     28,000     เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน จ านวน 4 ถัง

30.เคร่ืองสูบน้ าใต้ดินพร้อมอปุกรณ์ 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     

จ านวน 2 เคร่ือง

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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ยทุธศาสตร์  จังหวดัที่  5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4 สร้างเสริมสมรรถนะ  ประชากรและพลงัทางสงัคม

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดั  และเจตนารมณข์องประชาชนในพ้ืนที่

7.7  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุและเคร่ืองมือ เพื่ออ านวยความ วัสดุ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองการ

เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน สะดวกในการ 1. วสัดุส านกังาน 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน ศึกษา

กองการศึกษา ปฏบิติังาน 2. วสัดุงานบา้นงานครัว 90,000      90,000     90,000      90,000     90,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

และบริการ 3. วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน 4. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

5. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     

6.วสัดุคอมพวิเตอร์ 80,000      80,000     80,000      80,000     80,000     

7.วสัดุการเกษตร 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     

8.วสัดุกฬีา 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

9.วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

10.วสัดุกอ่สร้าง 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

11.วสัดุการศึกษา 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02
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12.วสัดุอาหารเสริม(นม) 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

13.วสัดุอื่นๆ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครอืข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างท่อระบายน้ าท่อ ค.ส.ล.ขนาด 8,110,000   8,110,000  8,110,000   8,110,000   8,110,000   มีท่อระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

แก้ไขระบบระบายน้ า ได้มีท่อระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ระบายน้ าได้ ความสะดวก

ม.2  (บริเวณถนนสาย ส าหรับใช้ในการ พร้อมบ่อพัก ทุกระยะ 10 เมตร สะดวก ในการสัญจร

หนองเอี่ยนช่วงจาก ระบายน้ าได้ ยาวรวม  2,600  เมตร ไป-มา และ

ทางหลวงสายอรุณ สะดวกรวดเร็ว ตามแบบแปลนเทศบาล ป้องกัน

ประเสริฐไปทางทิศใต้) ป้องกัน น้ าท่วมขัง

ติดเขต อบต.เกษตรวิสัย น้ าท่วมขัง

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02/1
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ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครอืข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างท่อระบายน้ าท่อ ค.ส.ล.ขนาด 1,250,000   1,250,000  1,250,000   1,250,000   1,250,000   มีท่อระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

แก้ไขระบบระบายน้ า ได้มีท่อระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ระบายน้ าได้ ความสะดวก

ภายในเขตเทศบาลและ ส าหรับใช้ในการ เมตร พร้อมบ่อพัก สะดวก ในการสัญจร

พื้นที่โดยรอบเทศบาลฯ ระบายน้ าได้ ทุกระยะ 10 เมตร ไป-มา และ

ม.2  (บริเวณถนนคุยบักค้ า สะดวกรวดเร็ว ยาวรวม  400  เมตร ป้องกัน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1
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ช่วงจากประเสริฐไปทางทิศใต้) ป้องกัน ตามแบบแปลน น้ าท่วมขัง

ติดเขต อบต.เกษตรวิสัย น้ าท่วมขัง ที่เทศบาลก าหนด

3 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้การ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,500,000   2,500,000  2,500,000   2,500,000   2,500,000   มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมสะดวก ทับผิวคอนกรีตเดิมสายหนองแวง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

สายหนองแวงสามัคคี และปลอดภัย สามัคคี (ช่วงจากถ.ปัทมานนท์ไปทาง เพิ่มขิ้น ในการสัญจร

(ช่วงจากถนน ทิศตะวันตก ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ไป-มา 

ปัทมานนท์ไปทางทิศ 6,420 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

ตะวันตก เสนอโดยชุมชน ม.3,9

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครอืข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุง เพื่อให้การ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,200,000   2,200,000  2,200,000   2,200,000   2,200,000   มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม คมนาคมสะดวก ทับผิวคอนกรีตเดิมสายคุ้มโนนสวรรค์ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02/1
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คุ้มโนนสวรรค์ (ช่วงจาก และปลอดภัย (ช่วงจากถนนปัทมานนท์ไปทางทิศ เพิ่มขิ้น ในการสัญจร

ปัทมานนท์ไปทางทิศตะวันตก) ตะวันตก) ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ไป-มา 

5,886 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.3,9

5 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้การ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4,300,000   4,300,000  4,300,000   4,300,000   4,300,000   มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม คมนาคมสะดวก ทับผิวคอนกรีตเดิมสาย (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

หน้าโรงพยาบาลฯ และปลอดภัย หน้าโรงพยาบาล เพิ่มขิ้น ในการสัญจร

ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ไป-มา 

11,520 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.10,14

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครอืข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อให้การ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,200,000   2,200,000  2,200,000   2,200,000   2,200,000   มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ตะวันยอแสง (ช่วงจาก คมนาคมสะดวก ทับผิวคอนกรีตเดิมสายตะวันยอแสง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

ปัทมานนท์ไปทางทิศตะวันตก) และปลอดภัย (ช่วงจากถนนปัทมานนท์ไปทางทิศ เพิ่มขิ้น ในการสัญจร

ตะวันตก) ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ไป-มา 

5,886 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.3,9

7 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้การ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,500,000   2,500,000  2,500,000   2,500,000   2,500,000   มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม คมนาคมสะดวก ทับผิวคอนกรีตเดิมศรีเกษตร(ช่วงจาก (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

ถนนศรีเกษตร และปลอดภัย ทางหลวงสายอรุณประเสริฐไปทางทิศ เพิ่มขิ้น ในการสัญจร

เหนือ)  ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ไป-มา 

7,200 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.1,8,15

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

213
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ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครอืข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้การ ก่อสร้างถนนและลาน ค.ส.ล. 3,560,000   3,560,000  3,560,000   3,560,000   3,560,000   ภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณดอนหัวนาค มีภูมิทัศน์ที่ หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

สวยงาม 3,066 เมตร ติดต้ังเสาไฟฟ้า  ปลอดภัย ในการสัญจร

ปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ มีความปลอดภัย

ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.1,13

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 3,525,000   3,525,000  3,525,000   3,525,000   3,525,000   ภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนได้รับ กองช่าง

สวนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,194 เมตร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

ติดต้ังเสาไฟฟ้า  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ ปลอดภัย ในการสัญจร

ตามแบบแปลนเทศบาล มีความปลอดภัย

เสนอโดยชุมชน ม.1,13

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1
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ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครอืข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้การ ติดต้ังเสาไฟฟ้า  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ 1,720,000   1,720,000  1,720,000   1,720,000   1,720,000   ภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนได้รับ กองช่าง

สวนเฉลิมพระเกียรติ มีภูมิทัศน์ที่ ตามแบบแปลนเทศบาล (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

นากะเหล่ง สวยงาม เสนอโดยชุมชน ม.3,9,13 ปลอดภัย ในการสัญจร

ปลอดภัย มีความปลอดภัย

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,258,000   5,258,000  5,258,000   5,258,000   5,258,000   ภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณหนองสะแบง มีภูมิทัศน์ที่ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

สวยงาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,480 ตร.ม. ปลอดภัย ในการสัญจร

ปลอดภัย ติดต้ังเสาไฟฟ้า  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ มีความปลอดภัย

ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.4,15

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้การ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 5,825,000   5,825,000  5,825,000   5,825,000   5,825,000   ภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนได้รับ กองช่าง

อ่างเก็บน้ าชลประทาน มีภูมิทัศน์ที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

สวยงาม ติดต้ังเสาไฟฟ้า  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ ปลอดภัย ในการสัญจร

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02/1
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ปลอดภัย ตามแบบแปลนเทศบาล มีความปลอดภัย

เสนอโดยชุมชน ม.3,9

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครอืข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างท่อระบายน้ าท่อ ค.ส.ล. 19,446,000   1,944,600    1,944,600    19446000 1944600 มีท่อระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ได้มีทอ่ระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ระบายน้ าได้ ความสะดวก

ถนนล ากุดกู่ ส าหรับใช้ในการ พร้อมบ่อพัก ทุกระยะ 10 เมตร สะดวก ในการสัญจร

(ช่วงจากถนนหน้าโรงพยาบาล ระบายน้ าได้ ยาวรวม  2,075  เมตร ไป-มา และ

ถึงล ากุดกู)่ สะดวกรวดเร็ว พร้อมขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร ป้องกัน

ปอ้งกนั พื้นที่ไม่น้อยกว่า  10,990 ตร.ม. น้ าท่วมขัง

น้ าทว่มขัง ตามแบบแปลนเทศบาล

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างท่อระบายน้ าท่อ ค.ส.ล. 17,998,000   1,799,800    17,998,000   17,998,000 17,998,000 มีท่อระบายน้ าที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และขยายผิวจราจร ได้มีทอ่ระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ระบายน้ าได้ ความสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02/1
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ถนนโยธาธิการเหล่าหลวง ส าหรับใช้ในการ พร้อมบ่อพัก ทุกระยะ 10 เมตร สะดวก ในการสัญจร

(ช่วงจากถนนปัทมานนท์ไป ระบายน้ าได้ ยาวรวม  1,946  เมตร ไป-มา และ

ทางทิศตะวันตก) สะดวกรวดเร็ว พร้อมขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร ป้องกัน

ปอ้งกนั พื้นที่ไม่น้อยกว่า  9,592 ตร.ม. น้ าท่วมขัง

น้ าทว่มขัง ตามแบบแปลนเทศบาล

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครอืข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพื่อใหป้ระชาชน ท่อส่ีเหล่ียม ค.ส.ล. (Box culvert) 11,577,000 11,577,000 11,577,000 11,577,000 11,577,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณทางหลวง ได้มีทอ่ระบายน้ า  ขนาด 1.20X1.20X1.00 เมตร  (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

สายอรุณประเสริฐ 202 ส าหรับใช้ในการ ยาวรวม  1,316 เมตร เพิ่มขิ้น และน้ าไม่ ในการสัญจร

(ช่วงจากสามแยกถนนหน้า ระบายน้ าได้ ตามแบบแปลนเทศบาล ท่วมขัง มีความปลอดภัย

โรงพยาบาลฯถึงถนนสนามม้า) สะดวกรวดเร็ว เสนอโดยชุมชน ม.10,16

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02/1
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ปอ้งกนั

น้ าทว่มขัง

16 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพื่อใหป้ระชาชน ท่อส่ีเหล่ียม ค.ส.ล. (Box culvert) 20,792,000 20,792,000 20,792,000 20,792,000 20,792,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และผิวจราจรถนนสนามม้า ได้มีทอ่ระบายน้ า  ขนาด 1.20X1.20X1.00 เมตร  (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

(ช่วงจากแยกถนนปัทมานนท์ ส าหรับใช้ในการ ยาวรวม  2,290 เมตร เพิ่มขิ้น และน้ าไม่ ในการสัญจร

ไปทางทิศตะวันตก) ระบายน้ าได้ และผิวจราจรหนา 0.15 เมตร ท่วมขัง มีความปลอดภัย

สะดวกรวดเร็ว พื้นท่ าม่น้อยกว่า 5,212.20 ตร.ม.

ปอ้งกนั ตามแบบแปลนเทศบาล

น้ าทว่มขัง เสนอโดยชุมชน ม.1,4,8

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1   แผนงานบริหารทั่วไป ค่าที่ดิน 1.โครงการปรับปรุงระบบอนิเตอร์เนต็ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    อนิเตอร์เนต็ ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

และส่ิงกอ่สร้าง และติดต้ังอนิเตอร์เนต็ขุมขน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่ได้มาตรฐาน บริการและมีความ

ปลอดภยัมากขึ้น

2.โครงการติดต้ังหอกระจายข่าว 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     มีการติดต้ัง ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

(อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) หอกระจย่ข่าว บริการและมีความ

ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภยัมากขึ้น

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-25710)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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3.โครงการปปา้ยบอกทางจราจร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีปา้ยบอกทาง ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

(อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) จราจรที่ได้ บริการและมีความ

มาตรฐาน ปลอดภยัมากขึ้น

4.โครงการจดัซ้ือสัญญาณ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    มีสัญาญาณไฟเตือน ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

เตือนไฟกระพริบโซ่ล่าเซล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่ได้มาตรฐาน บริการและมีความ

ปลอดภยัมากขึ้น

5.โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในเขต 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    มีกล้องวงจรปิด ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

(อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ที่ได้มาตรฐาน บริการและมีความ

ปลอดภยัมากขึ้น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1   แผนงานบริหารทั่วไป ค่าที่ดิน 6.โครงการเพิ่มจดุ/ซ่อมบ ารุง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     เพิ่มจดุ/ซ่อม ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

และส่ิงกอ่สร้าง เสียงตามสาย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) บ ารุงเสียง บริการและมีความ

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-25710)
แบบ ผ.03
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ตามสาย ปลอดภยัมากขึ้น

7.โครงการจดัท าร้ัว 500,000    500,000   500,000    500,000    500,000    จดัท าร้ัวและ ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

และจดัท าปา้ย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) จดัท าปา้ย บริการและมีความ

เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย เทศบาล ปลอดภยัมากขึ้น

8.โครงการปรับปรุงอาคาร 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ปรับปรุง ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

ส านกังานเทศบาล (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อาคาร บริการและมีความ

ต าบลเกษตรวสัิย เทศบาล ปลอดภยัมากขึ้น

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ปรับปรุง/ ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

อาคารที่พกัผู้โดยสาร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ซ่อมแซม บริการและมีความ

อาคารที่พกั ปลอดภยัมากขึ้น

ผู้โดยสาร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-25710)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1   แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

1.เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

2.เคร่ืองปั้มน้ าอตัโนมัติ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

300 วตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง เพิ่มมากขึ้น ส านักปลัด

3.วทิยส่ืุอสาร จ านวน 10 เคร่ือง 35,000      35,000     35,000      35,000     35,000     

4.เรือกู้ภยัทอ้งแบน ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 45,000      45,000     45,000      45,000     45,000     

10  ฟตุ ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่1.50 เมตร

บรรทกุได้ไม่นอ้ยกวา่ 400 กโิลกรัม ส านักปลัด

5.ตู้บานเล่ือน 4 หลัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

6.ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ พร้อมแอมป์ 24,000      24,000     24,000      24,000     24,000     

ไมค์ลอย  จ านวน 2 ชุด

7.เพาเวอร์แอมป ์จ านวน 1 เคร่ือง 12,500      12,500     12,500      12,500     12,500     ส านักปลัด

8.เคร่ืองพมิพ ์Multfunction 7,700       7,700       7,700       7,700       7,700       

แบบฉดีหมึก (Inkjet) 1 เคร่ือง

9.บนัไดอลูมิเนยีม 4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       

10.ปั๊มน้ าใต้ดิน ไม่นอ้ยกวา่1 แรง2เคร่ือง 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     

11.เล่ือยยนต์ 2 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

12.เกา้อี้ท างานพนกัพงิสูง จ านวน 1 ตัว 4,500       4,500       4,500       4,500       4,500       

13.ถังน้ าพลาสติกขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2,000 14,000      14,000     14,000      14,000     14,000     

ลิตร จ านวน 2 ถัง

บัญชีครุภัณฑ์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1   แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

14.เคร่ืองปั้มน้ าอตัโนมัติ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 26,000      26,000     26,000      26,000     26,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

150 วตัต์ จ านวน 2 เคร่ือง ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

15.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 36,000      36,000     36,000      36,000     36,000     เพิ่มมากขึ้น

ส าหรับส านกังาน จ านวน 2 เคร่ือง

16.อคีวอไลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       

17.เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพง 1 คู่ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

18.เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ขาวด า 1 เคร่ือง 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     

19.ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจกสองชั้น 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

จ านวน 2 หลัง

20.เคร่ืองพมิพ์PLQ-20D/20DM 1 เคร่ือง 47,000      47,000     47,000      47,000     47,000     

21.เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 5,500       5,500       5,500       5,500       5,500       

22.กายอปุกรณ์ ส าหรับผู้พกิาร

-รถเข็นผู้ปว่ยรุ่นมาตรฐาน 2 คัน 8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       

-ไม้เทา้สามขา ปรับระดับได้ 10 อนั 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       

-วอกเกอร์ 2 อนั 2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       

23.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ 854,000    854,000   854,000    854,000    

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-25710)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่110กโิลวตัต์

แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1   แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

24.อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

จ านวน 5 เคร่ือง ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

25.เกา้อี้แถว 4 ที่นั่ง  จ านวน 4 แถว 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     เพิ่มมากขึ้น

26.โต๊ะท างาน 2 ตัว 20,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

27.โต๊ะประชุม 8 ตัว 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     

28.คอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก 1 เคร่ือง 22,000      22,000     22,000      22,000     22,000     

29.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 240,000    240,000   240,000    240,000    240,000    

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30,000 บทียี ูพร้อม

ติดต้ัง จ านวน 6 ตัว

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-25710)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2   แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก ส านกัปลัด

1.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,633,000  2,633,000 2,633,000  2,633,000 2,633,000 สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ เพิ่มมากขึ้น

170 กโิลวตัต์ แบบบรรทกุน้ า

2.รถบรรทกุน้ าดับเพลิงแบบถังน้ าในตัว 4,500,000  4,500,000 4,500,000  4,500,000 4,500,000 

ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 10,000 ลิตร

ชนดิ 10 ล้อ 

3.รถตรวจการณ์  ปริมาณกระบอกสูบ 1,479,000  1,479,000 1,479,000  1,479,000 1,479,000 

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-25710)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03แบบ ผ.03
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ไม่ต่ ากวา่ 2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

ไม่ต่ ากวา่ 100 กโิลวตัต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน

แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3   แผนงานบริหารทั่วไป ค่าที่ดิน โครงการปรับปรุง (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

(งานบริหารงานคลัง) และส่ิงกอ่สร้าง หv้งเกบ็เอกสารและพสัดุ 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

เพิ่มมากขึ้น

(อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-25710)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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ครุภณัฑ์ 1.ตู้เกบ็เอกสารบานทบึ จ านวน 2 หลัง 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

2.เกา้อี้ท างานพนกัพงิสูง จ านวน 2 ตัว 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

3.เกา้อี้ท างานพนกัพงิกลาง จ านวน 2 ตัว 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

4.เคร่ืองพมิพเ์ช็ค 1 เคร่ือง 45,000      45,000     45,000      45,000     45,000     

5.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 169200 169200 169200 169200 169200

32,000 บทียี ูพร้อมติดต้ัง จ านวน 4 ตัว

6.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 34,000      34,000     34,000      34,000     34,000     

จ านวน 2 ตัว

7..เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

ส าหรับส านกังาน  จ านวน 2 เคร่ือง

8.เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ 45,000      45,000     45,000      45,000     45,000     

หรือ LED สี จ านวน 3 เคร่ือง

9.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิ้ว) 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

จ านวน 1 เคร่ือง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3   แผนงานบริหารทั่วไป ค่าที่ดิน (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองคลัง

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-25710)
แบบ ผ.03
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(งานบริหารงานคลัง) และส่ิงกอ่สร้าง 10.เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED สี 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

ชนดิ Network จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

11.เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล 180,000    180,000   180,000    180,000    180,000    เพิ่มมากขึ้น

ครุภณัฑ์ จ านวน 1 เคร่ือง

12.เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน 13 เคร่ือง 32500 32500 32500 32500 32500

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย แบบ ผ.03
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4   แผนงานการศึกษา ค่าที่ดิน 1.โครงการการศึกษา 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    -ติดสัญญาณ ประชาชนได้รับการ กองการ

-งานระดับกอ่นวยัเรียน และส่ิงกอ่สร้าง ทางไกลผ่านสัญญาณ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ดาวเทยีม บริการที่ได้มาตรฐาน ศึกษา

และประถมศึกษา ดาวเทยีม -จดัซ้ือ

โทรทศัน ์

1 เคร่ือง

2.โครงการปรับปรุงภมูิทศันส์ถานศึกษา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -จดัท า ประชาชนได้รับการ กองการ

สังกดัเทศบาลต าบลเกษตรวสัิย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สวนหยอ่ม บริการที่ได้มาตรฐาน ศึกษา

จดัซ้ือซุ้ม

ศาลา ฯลฯ

3.โครงการต่อเติมซ่อมแซม 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    ปรับปรุง/ ประชาชนได้รับการ กองการ

อาคารเรียนและอาคาร (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ต่อเติม/ บริการที่ได้มาตรฐาน ศึกษา

ประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 ซ่อมแซม

เกษตรวสัิย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4   แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ 1.เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์สี จ านวน 1 เคร่ือง 22,000      22,000     22,000      22,000     22,000     การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองการ

-งานระดับกอ่นวยัเรียน 2.เคร่ืองสร้างลมเยน็ 3 ตัว 48,000      48,000     48,000      48,000     48,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน ศึกษา

และประถมศึกษา 3.โทรศัพท ์3 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

4.พดัลมไอน้ า  5  ตัว 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     เพิ่มมากขึ้น

5.เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

6.กล้องถ่ายวดีีโอ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

7.ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน 4 หลัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

8.คอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค 28,000      28,000     28,000      28,000     28,000     

9.เกา้อี้พนกัพงิกลาง 7 ตัว 14,000      14,000     14,000      14,000     14,000     

10.พดัลมระบายอากาศติดผนงัขนาด 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

ไม่นอ้ยกวา่ 12 นิ้ว 4 เคร่ือง

11.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เคร่ือง 19,000      19,000     19,000      19,000     19,000     

12.เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิLED 75,000      75,000     75,000      75,000     75,000     

ขาวด า ชนดิ Network แบบที่ 2 

(33 หนา้ต่อนาที) จ านวน 5 เคร่ือง

13.รถบรรทกุ(ดีเซล) ดับเบิ้ลแคบ 1 คัน 800,000    800,000   800,000    800,000    800,000    

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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14.เกา้อี้พนกัพงิสูง 2 ตัว 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       

15.พดัลมติดผนงั 10 ตัว 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    

16.โต๊ะท างาน ระดับ 7-9 จ านวน 2 ตัว 18,000      18,000     18,000      18,000     18,000     

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4   แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ 17.โทรทศันสี์ แอลอดีี (LED TV) 23,200      23,200     23,200      23,200     23,200     การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองการ

-งานระดับกอ่นวยัเรียน ขนาด 55 นิ้ว 1 เคร่ือง สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน ศึกษา

และประถมศึกษา 18.เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิ 17,000      17,000     17,000      17,000     17,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 2 เคร่ือง เพิ่มมากขึ้น

19.เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 140,000    140,000   140,000    140,000    140,000    

จ านวน 8 เคร่ือง

20.คอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 64,000      64,000     64,000      64,000     64,000     

จ านวน 4 เคร่ือง

21.ชุดโต๊ะเกา้อี้แบบยางส าหรับเด็กเล็ก 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

จ านวน 20 ชุด

22.เคร่ืองท าน้ าเยน็ จ านวน 4 เคร่ือง 18,000      18,000     18,000      18,000     18,000     

23.เคร่ืองเคลือบบตัร จ านวน 1 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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24.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one 23,000      23,000     23,000      23,000     23,000     

ส าหรับงานประมวลผล  1 เคร่ือง

25.เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊กส าหรับงาน 22,000      22,000     22,000      22,000     22,000     

จ านวน 1 เคร่ือง

26.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 55,600      55,600     55,600      55,600     55,600     

(มีระบบฟอกอากาศในตัว) ขนาด 18000 

บทียี ูพร้อมติดต้ัง ศพด.หมู่ 8   

จ านวน 2 เคร่ือง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4   แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ 27.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 194,600    194,600   194,600    194,600    194,600    การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองการ

-งานระดับกอ่นวยัเรียน (มีระบบฟอกอากาศในตัว) ขนาด สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน ศึกษา

และประถมศึกษา 18,000 บทียี ูพร้อมติดต้ัง ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

ร.ร.เทศบาล 1  จ านวน 7 เคร่ือง เพิ่มมากขึ้น

28.เคร่ืองปั๊มน้ าอตัโนมัติ พร้อมอปุกรณ์ 52,000      52,000     52,000      52,000     52,000     

จ านวน 4 ชุด

29.ถังน้ าแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 28,000      28,000     28,000      28,000     28,000     

จ านวน 4 ถัง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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30.เคร่ืองสูบน้ าใต้ดินพร้อมอปุกรณ์ 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     

จ านวน 2 เคร่ือง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5   แผนงานการสาธารณสุข ค่าที่ดิน 1.โครงการจดัหาสถานที่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จดัซ้ือที่ดิน ประชาชนมี กอง

และส่ิงกอ่สร้าง ก าจดัขยะ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สุขภาวะที่ดี สาธาฯ

2.โครงการเตาเผาไร้มลพษิ 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 กอ่สร้าง ประชาชนมี กอง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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(อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เตาเผา สุขภาวะที่ดี สาธาฯ

ไร้มลพษิ

3.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ปรับปรุง/ ประชาชนมี กอง

โรงฆา่สัตวเ์ทศบาลฯ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ซ่อมแซม สุขภาวะที่ดี สาธาฯ

โรงฆา่สัตว์

4.โครงการพฒันาตลาดสด 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ปรับปรุง/ ประชาชนมี กอง

เทศบาล 1, 2 (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) ซ่อมแซม สุขภาวะที่ดี สาธาฯ

ต่อเติม

ตลาดสด

5.โครงการจดัซ้ือ/อปุกรณ์ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    ซ้ือ/อปุกรณ์ ประชาชนมี กอง

การออกก าลังกาย (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การออกก าลังกาย สุขภาวะที่ดี สาธาฯ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
แบบ ผ.03
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5   แผนงานการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กอง

1.คอมพวิเตอร์ส านกังาน จ านวน 2 เคร่ือง 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน สาธาฯ

2.เคร่ืองปร้ินเตอร์  2 เคร่ือง 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

3.เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 180,000    180,000   180,000    180,000    180,000    เพิ่มมากขึ้น

4.เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เคร่ือง 19,000      19,000     19,000      19,000     19,000     

5.เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 1 เคร่ือง 210,000    210,000   210,000    210,000    210,000    

6.โทรทศัน ์แอล อ ีดี 1 เคร่ือง 13,000      13,000     13,000      13,000     13,000     

7.เคร่ืองตันหญ้าแบบรถเข็น 1 เคร่ือง 13,000      13,000     13,000      13,000     13,000     

8.เกา้อี้พนกัพงิกลาง 4 ตัว 8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       

9.สวา่นเจาะคอนกรีต 1 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

10.เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟา้และเข้าเล่ม 18,000      18,000     18,000      18,000     18,000     

มือโยก 1 เคร่ือง

11.รถบรรทกุขยะแบบตู้คอนเทนเนอร์ 2,800,000  2,800,000 2,800,000  2,800,000 2,800,000 

ขนาด 6 ล้อ พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้

จ านวน 1 คัน

12.เคร่ืองเคลือบบตัร 1 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

13.เคร่ืองพน่หมอกควนั 2 เคร่ือง 190,000    190,000   190,000    190,000    190,000    

14.เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด2KVA1เคร่ือง 13,000      13,000     13,000      13,000     13,000     

15.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
แบบ ผ.03

234



235

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5   แผนงานการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กอง

16.ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 15 ล้ินชัก 1 หลัง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน สาธาฯ

17.ตู้เอกสารบานเล่ือน 1 หลัง 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

18.ชั้นวางแฟม้ต้ัง 4 ชั้น 1 อนั 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     เพิ่มมากขึ้น

19.ชุดโต๊ะท างานโค้งมุม 1 ชุด 18,000      18,000     18,000      18,000     18,000     

20.เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊คส าหรับ 22,000      22,000     22,000      22,000     22,000     

ส านกังาน 1 เคร่ือง

21.เคร่ืองช๊อตสุกร 1 เคร่ือง 120,000    120,000   120,000    120,000    120,000    

22.เคร่ืองลวกปั่นขนสุกร 1 เคร่ือง 1,200,000  1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 

23.มอเตอร์ไฟฟา้  3HP 1 เคร่ือง 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000     

24.ปั๊มอดัฉดีแรงดันสูง เคร่ืองยนต์เบนซิน 32,500      32,500     32,500      32,500     32,500     

แรงดันไม่นอ้ยกวา่ 150 BAR  1 เคร่ือง 

25.รถบรรทกุขยะขนาด 6 ล้อ 6 ตัน 2,400,000  2,400,000 2,400,000  2,400,000 2,400,000 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170

กโิลวตัต์  แบบอดัทา้ย  

26.รถดูดโคลน  ขนาด  5  ลบ.ม. 6,000,000  6,000,000 6,000,000  6,000,000 6,000,000 

จ านวน 1 คัน

27.เล่ือนยนต์ 2 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6   แผนงานงานอตสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองช่าง

และการโยธา 1.เคร่ืองไสไม้ไฟฟา้ 1 เคร่ือง 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

2.เคร่ืองอดัจาระบ ี1 เคร่ือง 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

3.เคร่ืองตัดเหล็กขนาดไม่นอ้ย- 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     เพิ่มมากขึ้น

กวา่ 2.5 มิลลิเมตร 1  เคร่ือง

4.เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อม 40,000      40,000     40,000      40,000     40,000     

เคร่ืองส ารองไฟ 1 ชุด

5.เคร่ืองกดคอนกรีตแบบ 35,000      35,000     35,000      35,000     35,000     

ไม่ท าลาย 1 เคร่ือง

6.เคร่ืองทดสอบแรงอดัของ 200,000    200,000   200,000    200,000    200,000    

คอนกรีตขนาด 1,500 KN

จ านวน 1 เคร่ือง

7.ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     

ขาด 2,000 ลิตร

8. เล่ือยตกแต่งกิ่งไม้ 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03
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จ านวน 2  เคร่ือง

9.เคร่ืองตัดเหล็ก  ขนาด  14  นิ้ว 7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       

จ านวน 1 เคร่ือง

10.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เคร่ือง 9,000       9,000       9,000       9,000       9,000       

11.เคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น 1 เคร่ือง 9,000       9,000       9,000       9,000       9,000       

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6   แผนงานงานอตสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองช่าง

และการโยธา 12.รถตักหนา้ขุดหลัง จ านวน 1 คัน 3,500,000  3,500,000 3,500,000  3,500,000 3,500,000 สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

13.เล่ือยยนต์ 2 เคร่ือง 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

14.บนัไดอลูมิเนยีม จ านวน 1 อนั 4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       เพิ่มมากขึ้น

15.รอกขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 ตัน 12,000      12,000     12,000      12,000     12,000     

16.เกา้อี้ท างานระดับ 3-6 จ านวน 3 ตัว 4,500       4,500       4,500       4,500       4,500       

17.เคร่ืองคอมมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000     

จ านวน 1 เคร่ือง

18.ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 2 หลัง 15,800      15,800     15,800      15,800     15,800     

19.ปั้มลูกสูบ ขนาด 2 แรงม้า 35,000      35,000     35,000      35,000     35,000     

พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.03
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20.เคร่ืองอดัจาระบแีบบใช้ลม 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000     

พร้อมอปุกรณ์ 1 เคร่ือง

21.ปากกาจบัชิ้นงานขนาด 6 นิ้ว 1 อนั 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       

22.เคร่ืองตัดหญ้าสายสะพายบา่ 4 จงัหวะ 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     

จ านวน 2 เคร่ือง

23.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล 14,000      14,000     14,000      14,000     14,000     

ไม่นอ้ยกวา่ 20 ล้านพกิเซล 1 ตัว

24.เคร่ืองหาพกิดัด้วยสัญญาณดาวเทยีม 25,000      25,000     25,000      25,000     25,000     

แบบพกพา 1 เคร่ือง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6   แผนงานงานอตสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) การปฏบิติังาน เกดิความสะดวก กองช่าง

และการโยธา 25.เต๊นท ์จ านวน 4 หลัง 80,000      80,000     80,000      80,000     80,000     สะดวกและมี ในการปฏบิติังาน

26.สวา่นเจาะคอนกรีต จ านวน 1 ตัว 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     ประสิทธภิาพ และบริการประชาชน

27.เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000     เพิ่มมากขึ้น

480 วตัต์  จ านวน 4 เคร่ือง สาธาฯ

28.เคร่ืองพมิพแ์บบหมึกฉดี 6,300       6,300       6,300       6,300       6,300       

(Inkjet printer) ส าหรับกระดาษขนาด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

238



239

A3 จ านวน 4 เคร่ือง

29.สวา่น Makita โลตาร่ี จ านวน 1 เคร่ือง 15,000      15,000     15,000      15,000     15,000     

30.เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 29,000      29,000     29,000      29,000     29,000     

31.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขับเคล่ือน 2 ล้อ 854,000    854,000   854,000    854,000    854,000    

แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน 1 คัน

32.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,092,000  1,092,000 1,092,000  1,092,000 1,092,000 

แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน 1 คัน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7   แผนงานงานการศาสนา ค่าที่ดิน โครงการกอ่สร้าง 60,000      60,000     60,000      60,000     60,000     กอ่สร้างอนสุาวรีย์ ภมูิทศันส์วยงาม กองการ

วฒันธรรมและนนัทนาการ และส่ิงกอ่สร้าง อนสุาวรียเ์จา้เมืองเกษ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) เจา้เมืองเกษ มีสถานที่ยดึเหนี่ยวจติใจ ศึกษษ

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
แบบ ผ.03
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8   แผนงานเคหะและชุมชน ค่าที่ดิน 1.โครงการกอ่สร้างลานกฬีา 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    กอ่สร้างลานกฬีา ประชาชนมี กองช่าง

และส่ิงกอ่สร้าง อเนกประสงค์ (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) อเนกประสงค์ สุขภาวะที่ดี กองสาธาฯ

2.โครงการกอ่สร้างสนามฟตุซอล 2,500,000  2,500,000 2,500,000  2,500,000 2,500,000 กอ่สร้าง ประชาชนมี กองช่าง

(อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) (อดุหนนุ) สนามฟตุซอล สุขภาวะที่ดี

240
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บทที่  5 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) เป็นแบบที่
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

    1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
    1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
    1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกอบด้วย  
    2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
    2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
    2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
    2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
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    2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
 
 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
    1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
    2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
    3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
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3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
             การติดตามและการประเมินผลโครงการ  เป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  
จุดมุ่งหมายของการประเมินผล  คือ  การประเมินว่ามีการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร
เพ่ือที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผน  ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
หรือไม่  อีกท้ังยังเป็นการรวบรวมข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการปรับปรุงแผน  
และจัดทำแผนฉบับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการกระบวนการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  กำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาคมเมือง  เพ่ือนำแผนไปสู่การปฏิบัติกระบวนการสุดท้ายของการปฏิบัติตามแผน  คือ  การติดตามและ
ประเมินผลแผน   
 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ประกอบด้วย 
 1.  นายสายันต์  ภูมิไชย   สมาชิกสภาเทศบาล               กรรมการ 
 2.  นายเพ็ง  ศักดิ์คำดวง  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 3.  นายเจียม  สิงห์สุธรรม       สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 4.  นายแสวง  กล้าทน     ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
 5.  นายอุดร  ยาวะโนภาส       ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
 6.  นางสาวอรทัย  สิงห์พันธ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
 7.  นายขจรศักดิ์  สำลี  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
 8.  นางสิรินาถ  สมทรัพย์          ผู้แทนส่วนการบริหาร  กรรมการ 
 9.  นายชัยยา  บุตรสำราญ         ผู้แทนส่วนการบริหาร  กรรมการ 
 10.นายสุทธิชัย  ด่านกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 11.ร.ต.อ.สุดใจ  หมอกสังข์          ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
1.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 

233 

233 

2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
  กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
         ในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการ  ได้ใช้แนวทางการประเมินผลในระบบ เปิด  คือให้ประชาชน 
หรือผู้เกี่ยวข้อง  ผู้ที่รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบได้มีโอกาสให้ข้อมูล  เพ่ือให้การประเมินมีลักษณะเปิดกว้าง  
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงซึ่งสามารถแยกประเด็น   คือ 
         การติดตาม      เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือใช้ในการติดตามโครงการ  โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน  และตัวชี้วัดในการติดตาม  คือ 

1) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)  เป็นการพิจารณาผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนด
ตามแผน การประเมินความก้าวหน้าเพ่ือตอบคำถามว่า  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่และมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
 
 
 

2) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficicncy )  เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ
ดำเนินงาน  ทรัพยากรนอกจากงบประมาณยังรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ และ
เวลาที่ใช้ดำเนินงาน 

 
   การประเมินผล   เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  คือ 
1.  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effcctireness ) เป็นการพิจารณาระดับบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
2.  เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยตรง  ต่อประชากรกลุ่มเป้ าหมาย 
ชุมชน สังคม และหน่วยงานในภาพรวม  ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกหรือลบก็ได้ 
3.  เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นการพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
4.  เกณฑ์ความยั่งยืน  (Sustainabilily)  เป็นการพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรม  ว่าจะ
สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยตรงไม่ต้องใช้งบประมาณจากภายนอก  และสามารถเลี้ยงตัวเองได้และ
สามารถขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีใหม่ได้ 
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5.  เกณฑ์ความเป็นธรรม (Epuity )  เป็นเกณฑ์เพ่ือให้ความเป็นธรรมในสังคมโดยพิจารณาถึงผลลัพธ์
และ  ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ  โดยยึดหลักว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกัน
เรื่องความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและทั่วถึง  เสมอภาคและเท่าเทียมในการรับบริการ 
ในการติดตามและประเมินผลโครงการอาจไม่จำเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานทุกเกณฑ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

ประเภทและขนาดของโครงการ 
 

ห้วงเวลาติดตามและประเมินผล  
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ได้มีการประชุมกำหนดกรอบในการติดตาม

และประเมินผลสรุปได้  ดังนี้  
            1.  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เป็นรายไตรมาส  ดังนี้ 

                ไตรมาสที่   1      (ตุลาคม – มีนาคม)   ประชุมเดือน  เมษายน 
                ไตรมาสที่   2      (เมษายน – กันยายน)   ประชุมเดือน  ตุลาคม 

            2. ให้แต่ละกองส่งแบบประเมิน  โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย  ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการเพื่อสรุปผลและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมแต่ละไตรมาส 
              3. ในการดำเนินโครงการให้ส่งหนังสือเชิญหรือแจ้งการดำเนินโครงการต่อกรรมการติดตามและ
ประเมินผล  เพ่ือให้กรรมการทราบถึงการดำเนินงาน  เพ่ือประโยชน์ในการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมใน
ไตรมาสนั้น ๆ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินในแต่ละไตรมาส  คณะกรรมการจะได้สรุปเป็นภาพรวม
ในช่วงปลายปี แล้วรายงายผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
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(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครั ฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

236 

236 

 
จากแผนภาพ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อปท.  จึง
จำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท

หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่ น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืน ๆ ที่กระทบต่อ อปท. ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืน ๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจก
ของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทำงาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
นโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริม
ลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่
อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ  มากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อปท. จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
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ที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคี ในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

 
 
 
 
 
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม

อยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็น
ต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็
จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา  
 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพ่ือนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา 
ต่าง ๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน 
และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษี
นำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ  
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วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน  ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว  คนทำงาน  หรือการอื่นใด  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ  เช่น  ถนน  ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น  เป็นต้น 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ปัญหาในชุมชนจะรุนแรงขึ้นถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี  เช่น  ปัญหาการแบ่งชนชั้น  ปัญหา 

อาชญากรรม  ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  ของไทย  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และความสงบเรียบร้อยมาก
ขึ้น  เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจาก
ชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น  ทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่รู้กฎหมาย  อีกท้ังอาจเกิดปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติดเพ่ิม
มากขึ้น  จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน 

ประเทศไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการ 

ท่องเที่ยว 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ต้องเร่งดำเนินการร่วมกับวัดธาตุเพ่ือให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

กู่กระโดน  อย่างยั่งยืนต่อไป 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน  ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิด 
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จากคนไทยคือ  การเพ่ิมข้ึนของประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ  หรือการขยายที่ดินให้นายทุน
ต่างชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ  
ในอาเซียน  ดังนั้นเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยจึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การ 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ให้บริการด้านการอนุญาต  อนุมัติ  ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการ 

ทำนิติกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งเก่ียวกับรัฐ  เช่น  การเสียภาษีบำรุงท้องที่  การเสียภาษีป้าย เป็นต้น  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นต่างชาติได้ 
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