
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

เรื่อง  แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
------------------------------------ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีแผนด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การน าแผนไปพัฒนาท้องถิ่น 

บัดนี้  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นได้ผ่านร่างแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  เรียบร้อยแล้ว 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 
      (นายสุบิน  งอนสวัน) 
        นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 
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แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕8   
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

ในการประชุมครั้งที่  ๒ /๒๕๕7 
เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 
 
ลงชื่อ 

(นายสุบิน    งอนสวัน) 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
แผนด ำเนินงำน ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร 

และประกาศใช้เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 
 

 
ลงชื่อ 

(นายสุบิน   งอนสวัน) 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 
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แผนด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เทศบำลต ำบลโพธิ์กระสังข์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อ ำเภอขุนหำญ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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สำรบัญ 
 

             เรื่อง                หน้ำ 
 
ส่วนที่  ๑    บทน ำ           

๑.๑  บทน า         ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      ๑ 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๑ 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      ๒ 

 
ส่วนที่  ๒    บัญชีโครงกำร/กิจกรรม     

๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ     ๓ 
๒.๒ แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558    ๖ 
๒.๓ บัญชีสรุปแสดงความส าเร็จของการด าเนินงาน/โครงการตามแผนพัฒนาสามปี ๓๗ 

 
 
 

**************************** 
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(๑) 
 

ส่วนที่ ๑   บทน ำ 
 
๑.๑  บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี  และแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานนั้น    มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้ทราบแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

1. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 

2. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์ ในปีงบประมาณนั้น 

3. เพ่ือใช้เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
4. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
5. เพ่ือท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

 
๑.๓  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  มีขั้นตอนด ำเนินกำร   ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์กระสังข์  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบล 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน/
โครงการ  ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์และหน่วยงานต่างๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

4. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร เพื่อให้
ความเห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานโดยให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



(๒) 
 

 จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
                                                                          
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
๑.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

แผนการด าเนินงาน จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุม 
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ
การประเมินผล 

 
 

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

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วันที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
.................................................................. 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายสุบิน   งอนสวัน   นายกเทศมนตรี 
2. นายปัญญา  ระงับภัย   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายสุวรรณ  บุญมา   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายส ารอง  บ าเพ็ญ   ปลัดเทศบาล 
5. นายไล  สุดาชาติ    ประธานสภาเทศบาล 
6. นายสุรพล  โพธิสาร   รองประธานสภาเทศบาล 
7. นายกันยา  เอนกโชค    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายบุญแสน  สุทธิประภา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 
9. นายพิชัย  จุลวรรณโณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสด า 
10. นายสุรชัย  รุจิวรรณกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
11. นายทองแดง  เกษหงษ์   ปลัดอ าเภอขุนหาญ 
12. นายพิศาล  โพธิสาร   ก านันต าบลโพธิ์กระสังข์ 
13. นายศักดิ์สิน  กุลบุตรดี   สาธารณสุขอ าเภอขุนหาญ 
14. นางสาวจีรพร  ฉัตรทันต์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
15. นายสุวิท   มะปราง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
16. นายอัมพร   ปรีเปรม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
17. นายทองสา  สุดสังข์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
18. นายประดิษฐ์  จันทสนธ์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9   
19. ส.อ.ธนวัสส ์ ปิยะพันธ์   จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
20.นางชนัญธิดา   โสภา   บุคลากร 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานในที่ประชุม โดยนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายส ารอง เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาปี 2558 ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   

จะต้องเสนอร่างต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- เห็นชอบ  - 

ระเบียบวารที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
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 3.1 โครงการที่ได้จากแผนสามปี 2558-2560 
นายส ารอง ตามท่ีเทศบาลได้ประกาศใช้แผนสามปี 2558-2560 แล้ว ส านักปลัดก็ได้จัดท าและ

ประกาศใช้เทศบัญญัติเรียบร้อย ดังนั้นขั้นตอนนี้ที่เชิญท่านมาประชุม เพ่ือจะได้จัดท าร่าง
แผนประจ าปี 2558 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน 
สิบเอกธนวัสส์ ปิยะพันธ์ ครับส าหรับแผนที่ได้จากแผนสามปีผมขอแสนอร่างแผนปี2558ให้ท่านได้ทราบดังนี้ 

แผนงานโครงการพัฒนาปี2558 ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แนวทางท่ี 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 67 โครงการ 
   งบประมาณ      35,440,000  บาท 

แนวทางท่ี 2  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและแสงสว่างในต าบล 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 7 โครงการ 
   งบประมาณ  320,000  บาท 

แนวทางท่ี ๓  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  และการเกษตรกรรม 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  22,500,000  บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   แนวทางท่ี 1  เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 3 โครงการ 
   งบประมาณ      10,300,000  บาท 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างรายได้เศรษฐกิจพอเพียง 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 13 โครงการ 
   งบประมาณ  1,754,000  บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แนวทางท่ี 1  การพัฒนาการศึกษาเด็กอนุบาล/ปฐมวัย 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 24 โครงการ 
   งบประมาณ      870,000  บาท 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
   งบประมาณ  150,000  บาท 

แนวทางท่ี 3  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  130,000  บาท 

แนวทางท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 13 โครงการ 
   งบประมาณ  1,140,000  บาท 

แนวทางท่ี 5  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬา 
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แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 7 โครงการ 
   งบประมาณ  610,000  บาท 

แนวทางท่ี 6  จัดให้มีสถานที่ส าหรับเล่นกีฬา ปรังปรุง ก่อสร้างสนามกีฬา มีอุปกรณ์ 
กีฬา 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 5 โครงการ 
   งบประมาณ  4,500,000  บาท 

แนวทางท่ี 7  ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรมวันส าคัญต่าง  
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  410,000  บาท 

แนวทางท่ี ๘  จัดให้มีสถานที่  แหล่งเรียนรู้ชุมชน  บริการข้อมูลข่าวสารแก่ 
ประชาชน 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  440,000  บาท 

แนวทางท่ี 9  ให้ความรู้ควบคุมและป้องกันปัญหายาเสพติด งานสาธารณสุขเพ่ือให้ 
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 26 โครงการ 
   งบประมาณ  6,820,000  บาท 

แนวทางท่ี ๑๐  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 10 โครงการ 
   งบประมาณ  790,000  บาท 

แนวทางท่ี ๑๑  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  6,590,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และพลังงาน 

   แนวทางท่ี 1  ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 10 โครงการ 
   งบประมาณ      1,080,000  บาท 

แนวทางท่ี 2  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 5 โครงการ 
   งบประมาณ  280,000  บาท 

แนวทางท่ี 3  จัดท าแผนพลังงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
   งบประมาณ  100,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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   แนวทางท่ี 1  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
   งบประมาณ      20,000  บาท 

แนวทางท่ี 2  ปรับปรุงรูปแบบการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนและ 
กระบวนการท างาน 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  6,180,000  บาท 

แนวทางท่ี 3  พัฒนาสมรรถนะเพ่ิมขีดความสามารถการท างานของบุคลากร 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 3 โครงการ 
   งบประมาณ  1,250,000  บาท 

แนวทางท่ี 4  สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
   งบประมาณ  610,000  บาท 

แนวทางท่ี 5  สร้างและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
   งบประมาณ  10,000  บาท 

แนวทางท่ี 6  สนับสนุนการมรส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 9 โครงการ 
   งบประมาณ  420,000  บาท 
นายส ารอง  บ าเพ็ญ ขออธิบายเพ่ิมเติมต้องจัดท าตาม  5 แผนยุทธศาสตร์  ตามแบบที่ก าหนดมาแล้วโดยเขา

ก าหนดมาให้ 5  ยุทธศาสตร์ ข้อมูลจากการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  แล้วเจ้าหน้าที่จะจัดลง
ในแผน 5 ยุทธศาสตร์  ดูแล้วใช้งบประมาณเยอะต้องดูว่าจะจัดท าได้มากน้อยเพียงใด โดย
ต้องน ารายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมถ้าหากไม่มีข้อแก้ไข จนท.ก็จะด าเนินการจัดท าร่าง

แผนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในขั้นตอนต่อไปถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุม  
เวลา 11.30 น. 

 
 
                                    ผู้จดรายงายการประชุม 
          (นายสนอง  ศิริเทศ) 
                  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   
 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายส ารอง  บ าเพ็ญ) 
              ปลัดเทศบาล 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วันที่ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
.................................................................. 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายส ารอง   บ าเพ็ญ   ปลัดเทศบาล 
2. นายบุญแสน   สุทธิประภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 
3. นายพิชัย   จุลวรรณโณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสด า 
4. นายอ านวย   รักษาศิริ   รก.ผอ.กองช่าง 
5. นายสนอง   ศิริเทศ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
6. นายอัมพร    ปรีเปรม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
7. นายประดิษฐ์   จนัทสนธ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9   
8. ส.อ.ธนวัสส ์  ปิยะพันธ์  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางชนัญธิดา    โชคศิริโสภา  บุคลากร 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานในที่ประชุม โดยนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายส ารอง เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาปี 2558 ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   

จะต้องเสนอร่างต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- เห็นชอบ  - 

ระเบียบวารที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 โครงการที่ได้จากแผนสามปี 2558-2560 
นายส ารอง ตามท่ีเทศบาลได้ประกาศใช้แผนสามปี 2558-2560 แล้ว ส านักปลัดก็ได้จัดท าและ

ประกาศใช้เทศบัญญัติเรียบร้อย ดังนั้นขั้นตอนนี้ที่เชิญท่านมาประชุม เพ่ือจะได้จัดท าร่าง
แผนประจ าปี 2558 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน 
สิบเอกธนวัสส์ ปิยะพันธ์ ครับส าหรับแผนที่ได้จากแผนสามปีผมขอแสนอร่างแผนปี2558ให้ท่านได้ทราบดังนี้ 

แผนงานโครงการพัฒนาปี2558 ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แนวทางท่ี 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 67 โครงการ 
   งบประมาณ      35,440,000  บาท 
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แนวทางท่ี 2  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและแสงสว่างในต าบล 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 7 โครงการ 
   งบประมาณ  320,000  บาท 

แนวทางท่ี ๓  พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  และการเกษตรกรรม 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  22,500,000  บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   แนวทางท่ี 1  เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 3 โครงการ 
   งบประมาณ      10,300,000  บาท 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างรายได้เศรษฐกิจพอเพียง 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 13 โครงการ 
   งบประมาณ  1,754,000  บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แนวทางท่ี 1  การพัฒนาการศึกษาเด็กอนุบาล/ปฐมวัย 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 24 โครงการ 
   งบประมาณ      870,000  บาท 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
   งบประมาณ  150,000  บาท 

แนวทางท่ี 3  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  130,000  บาท 

แนวทางท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 13 โครงการ 
   งบประมาณ  1,140,000  บาท 

แนวทางท่ี 5  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬา 
แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 7 โครงการ 
   งบประมาณ  610,000  บาท 

แนวทางท่ี 6  จัดให้มีสถานที่ส าหรับเล่นกีฬา ปรังปรุง ก่อสร้างสนามกีฬา มีอุปกรณ์ 
กีฬา 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 5 โครงการ 
   งบประมาณ  4,500,000  บาท 

แนวทางท่ี 7  ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  410,000  บาท 

แนวทางท่ี ๘  จัดให้มีสถานที่  แหล่งเรียนรู้ชุมชน  บริการข้อมูลข่าวสารแก่ 
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ประชาชน 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  440,000  บาท 

แนวทางท่ี 9  ให้ความรู้ควบคุมและป้องกันปัญหายาเสพติด งานสาธารณสุขเพ่ือให้ 
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 26 โครงการ 
   งบประมาณ  6,820,000  บาท 

แนวทางท่ี ๑๐  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 10 โครงการ 
   งบประมาณ  790,000  บาท 

แนวทางท่ี ๑๑  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  6,590,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และพลังงาน 

   แนวทางท่ี 1  ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 10 โครงการ 
   งบประมาณ      1,080,000  บาท 

แนวทางท่ี 2  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 5 โครงการ 
   งบประมาณ  280,000  บาท 

แนวทางท่ี 3  จัดท าแผนพลังงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
   งบประมาณ  100,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   แนวทางท่ี 1  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
   งบประมาณ      20,000  บาท 

แนวทางท่ี 2  ปรับปรุงรูปแบบการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนและ 
กระบวนการท างาน 

   ปี 2558 จ านวนโครงการ 6 โครงการ 
   งบประมาณ  6,180,000  บาท 

แนวทางท่ี 3  พัฒนาสมรรถนะเพ่ิมขีดความสามารถการท างานของบุคลากร 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 3 โครงการ 
   งบประมาณ  1,250,000  บาท 

แนวทางท่ี 4  สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ 
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   ปี 2558 จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
   งบประมาณ  610,000  บาท 

แนวทางท่ี 5  สร้างและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
   งบประมาณ  10,000  บาท 

แนวทางท่ี 6  สนับสนุนการมรส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
   ปี 2558 จ านวนโครงการ 9 โครงการ 
   งบประมาณ  420,000  บาท 
นายส ารอง  บ าเพ็ญ ขออธิบายเพ่ิมเติมต้องจัดท าตาม  5 แผนยุทธศาสตร์  ตามแบบที่ก าหนดมาแล้วโดยเขา

ก าหนดมาให้ 5  ยุทธศาสตร์ ข้อมูลจากการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  แล้วเจ้าหน้าที่จะจัดลง
ในแผน 5 ยุทธศาสตร์  ดูแล้วใช้งบประมาณเยอะต้องดูว่าจะจัดท าได้มากน้อยเพียงใด โดย
ต้องน ารายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมถ้าหากไม่มีข้อแก้ไข จนท.ก็จะด าเนินการจัดท าร่าง

แผนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในขั้นตอนต่อไปถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุม  
เวลา 15.30 น. 

 
 
                                    ผู้จดรายงายการประชุม 
          (นายสนอง  ศิริเทศ) 
                  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   
 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายส ารอง  บ าเพ็ญ) 
              ปลัดเทศบาล 
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ส่วนราชการ     ส ำนักปลดัเทศบำล                             โทร. ๐๔๕-๖๖๕๐๕๕  

ที ่ ศก ๗๒๑๐๑.๑/                              วันที ่      ๒๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๗  
เรื่อง  ขออนุมัตแิผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลโพธิ์กระสังข์ 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีแผนด ำเนินกำรเพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรน ำแผนไปพัฒนำท้องถิ่น 

  บัดนี้  เทศบำลต ำบลโพธิ์กระสังข์  ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอ
อนุมัติแผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 

(นำยกฤตภำส  สีทอนมำศ) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
 

……………………………………………… 
(นำยสนอง  ศิริเทศ) 

หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 
 
 

(นำยส ำรอง  บ ำเพ็ญ) 
ปลัดเทศบำลต ำบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 

        อนุมัติ 
        ไม่อนุมัติ 

 
 
 

(นำยสุบิน  งอนสวัน) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลโพธิ์กระสังข์ 

บันทึกข้อความ 
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350,000
งบเทศบาล
250,000
 งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล
350,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

หมู่ที่ 1, วดั
บ้านตาตา
หมู่ที่ 1, 
กันทรอม

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2

แนวทางที่ 1 ก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม
 1. ก่อสร้างถนนคสล.คอนกรีต
ภายในหมู่บ้านตาตา/ภายในวดั

 เพื่อการคมนาคมสะดวก
สัญจร ลดมลพิษจากฝุ่น
ละออง

พ้ืนที่
ด าเนินการ งบประมาณ

(บาท)

 5. ร่องระบายน ้าภายในหมู่บ้าน
โพธิก์ระสังข์ ม.2

 ป้องกันน ้าท่วม

 6. ก่องสร้างถนน คสล.รอบวดั
บ้านโพธิก์ระสังข์

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
ในการคมนาคมและลด
มลพิษจากฝุ่นละออง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

 3. ร่องระบายน ้าภายในหมู่บ้าน
ตาตา

 ป้องกันน ้าท่วม

 ป้องกันอุบัติเหตุจากการ
คมนาคม และอาชญากรรม

 4. เสารั วรอบหมู่บ้านตาตา

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รบัผิดชอบไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาศรสีะเกษเป็นเมอืงน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2. ก่อสร้างถนนดินสายตาตา-
กันทรอม/ตาตา-โนนคูณ

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร ลดมลพิษจาก
ฝุ่นละออง
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500,000
งบเทศบาล

800,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
500,000
งบเทศบาล
300,000
งบประสาน
300,000
งบเทศบาล

1,000,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 2, 12

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2

 เพื่อความปลอดภยัในการ
สัญจร/ป้องกันน ้าท่วมถนน

 9. ยกระดับถนน ม.2,ม.12 ถึง 
สะเดาน้อย

 เพื่อการสัญจรที่สะดวก

 14. ร่องระบายน ้าภายในหมู่บ้าน
 ม.4 บ้านโคกพยอม

  ป้องกันน ้าท่วม

 10. ติดตั งกล้องวงจรปิด ม.3  ป้องกันอาชญากรรม

 11. สร้างศาลาประชาคม ม.3  เพื่อให้มีศาลาที่ใช้ในการ
ท้ากิจกรรม

 12. ท่อระบายน ้าภายใน ม.3  เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร ลดมลพิษจาก
ฝุ่นละออง

 7. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านโพธิก์ระสังข์ ม.2

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร ลดมลพิษจาก
ฝุ่นละออง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

 13. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.3 บ้านบก

 เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร

 8. ก่อสร้างทางเท้า/ร่องระบาย
น ้าถนนเส้นหลัก

แนวทางที่ 1 ก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม (ตอ่)
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งบเทศบาล

400,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4

กองช่าง

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 5, 10

หมู่ที่ 7

กองช่าง

 22. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองขนาน

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 เพื่อควาสะดวกในการสัญจร

 23. ส่งเสริมกีฬาประเพณี  เพื่อให้ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกัน

 24. ร่องระบายน ้าภายในหมู่บ้าน
 ม.7 บ้านซ้า

 ป้องกันน ้าท่วม

 19. ร่องระบายน ้า ม.5  ป้องกันน ้าท่วม

 20. ซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.6  เพื่อให้มีศาลาที่ใช้ในการ
ท้ากิจกรรม

 21. ร่องระบายน ้าภายในหมู่บ้าน
 ม.6 บ้านหนองขนาน

  ป้องกันน ้าท่วม

 16. ห้องสมุดสาธารณะ ม.4  เพื่อเสริมทักษะการอ่านใน
ชุมชน

 17. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ
ประปา ม.5

 เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้

 18. ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 
บ้านหนองประดิษฐ์

 คมนาคมสะดวก

 15. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.4 บ้านโคกพยอม

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร ลดมลพิษจาก
ฝุ่นละออง

แนวทางที่ 1 ก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม (ตอ่)
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300,000
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300,000
งบเทศบาล
200,000
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300,000
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4,950,000
งบเทศบาล

2,040,000
งบเทศบาล

2,400,000
งบเทศบาล
600,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

หมู่ 13

หมู่ที่ 8

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง/
ส้านักปลัด

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หมู่ที่ 8

หมู่ 7

หมู่ที่ 1, 9

หมู่ที่ 7, บ.
กันทรอม, บ.ดู่

หมู่ที่ 7 25. ก่อสร้าง ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.7 บ้านซ้า

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร ลดมลพิษจาก
ฝุ่นละออง

 29. ฝาปิดร่องระบายน ้าภายใน
หมู่บ้านสด้า

 ป้องกันน ้าท่วมและก้าจัด
ยุงลาย

 28. ถนนสายโนนคูณ-วดัไตร  เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร

 เพื่อใช้งานด้านปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆ
 เพื่อใช้งานขนอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง
 เพื่อใช้งานเก้บขยะที่จะมี
ประมาณเพิ่มขึ นในอนาคต

 33. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.8 บ้านหนองคู

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร ลดมลพิษจาก
ฝุ่นละออง

 34. เพิ่มเติมระบบประปาภายใน
หมู่ 8

 เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ที่
เพียงพอ

 30. ซื อรถแบ็คโฮ

 31. ซื อรถบรรทุกเทท้าย

 32. ซื อรถขยะขนาดใหญ่

 26. ก่อสร้างถนนดินสาย บ้าน
ซ้า-กันทรอม บ้านซ้า-บ้านดู่

 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

 27. ปรุงปรุงระบบประปา ม.7  เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้

แนวทางที่ 1 ก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม (ตอ่)

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



200,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่างหมู่ที่ 10

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 11, บ.
ค้อปอ

หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 11, 4

หมู่ที่ 10, 6

 41. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
แต้-หนองกะโดก-โคกพยอม

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร

 42. ปรับปรุงที่ทิ งขยะ  เพื่อความสะอาดในชุมชน

 43. ปรับปรุงถนนสายบ้านแต้-
ค้อปอ

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร

 38. ปรับปรุงศาลาประชาคม ม.
10

 เพื่อใช้ในการท้ากิจกรรม

 39. ฝาปิดร่องระบายน ้าบายใน
หมู่บ้าน ม.10 บ้านพอก

 ความปลอดภยัในการสัญจร

 40. ร่องระบายน ้าบายในหมู่บ้าน
 ม.11 บ้านแต้พัฒนา

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 10

 44. ร่องระบายน ้าถนนเส้นหลัก 
ม.12

 ป้องกันน ้าท่วม

 35. ร่องระบายน ้าภายในหมู่บ้าน
 ม.9 บ้านโนนคูณ

 ป้องกันน ้าท่วมและก้าจัด
ยุงลาย

 36. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน/รอบหนองซ้า ม.9

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร

 37. กล้องวงจรปิด ม.10  เพื่อความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพสิน

 ป้องกันน ้าท่วม

แนวทางที่ 1 ก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม (ตอ่)

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



500,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

500,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล

4,000,000
งบเทศบาล
500,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

1,200,000
งบเทศบาล
500,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

 ต้าบลโพธิก์ระสังข์มีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม

 51. โครงการท้ารั ว ศพด.

 47. ก่อสร้างถนนดินภายในต้าบล
โพธิก์ระสังข์

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และสามารถขน 48. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต

ต้าบลโพธิก์ระสังข์
 เพื่อให้หมู่บ้านน่าอยู ่มี
ความเป็นระเบียบและ
สวยงาม

กองช่าง

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 12 45. ร่องระบายน ้าระหวา่งซอย 
ม.12 , ม.2

 ป้องกันน ้าท่วม

 46. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.12

 เพื่อการคมนาคมสะดวก 
และการขนส่งพืชผลด้าน
การเกษตร

 เพื่อการสัญจรที่สะดวกขึ น
 และปลอดภยั

 53. ปรับปรุงภมูิทัศน์/เสารั วใน
ต้าบล/ท้าป้ายหมู่บ้าน

 55. ร่องระบายน ้าถนนสายหลัก 
ม.13 บ้านสด้า

 54. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน 
ม.13 บ้านสด้า

 เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง
 เพื่อให้พนักงานเทศบาลมี
บ้านพักอาศัย

 49. ก่อสร้างอาคารดับเพลิง

 50. ก่อสร้างบ้านพัก

 เพื่อให้ ศพด.มีรั ว รอบ
อาคาร

 52. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
โรงเรียนในเขต ต.โพธิก์ระสังข์

 ป้องกันน ้าท่วม

 เพื่อใช้ในการสัญญจร

แนวทางที่ 1 ก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม (ตอ่)

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



200,000
 งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

1,000,000
  งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 5, 8

หมู่ที่ 9, 7

 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ท้ากิจกรรม

 62. ปรับปรุงศาลาประชาคม ม.
13

 58. ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็ก
เล่น

 สนามเด็กเล่นได้มีร่มจาก
หลังค่าเพื่อความป้องกัน
แดดและฝน

 59. ก่อสร้างถนน คสล.สายโคก
พยอม-โพธิก์ระสังข์

 เพื่อใช้ในการสัญญจร

 56. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน 
ม.14 บ้านใหม่พัฒนา

 เพื่อใช้ในการสัญญจร

 57. ร่องระบายน ้าถนนสายหลัก 
ม.14 บ้านใหม่พัฒนา

 ป้องกันน ้าท่วม

สนามกีฬา

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

สนามกีฬา

ทต.โพธิก์ระสังข์

หมู่ที่ 4, 12

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

 64. ก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ
(สนามกีฬากลาง)

 เพื่อความสะดวกใน
การสัญญจร

 65. ปรับปรุงถนนลาดยางภายใน
ต้าบล

 เพื่อการสัญจรที่สะดวกขึ น 66. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
สนามกีฬากลาง

 เพื่อใช้ในการประชุม/ท้า
กิจกรร

 63. ปรับปรุงอาคารหอประชุม

 เพื่อใช้ในการสัญญจร 60. ก่อสร้างถนน คสล.สายโนน
คูณ-บ้านซ้า

 เพื่อใช้ในการสัญญจร 61. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองประดิษฐ์-หนองคู

แนวทางที่ 1 ก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม (ตอ่)

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



2,000,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

1,000,000
งบประสาน
500,000
งบเทศบาล

500,000
งบประสาน
500,000
งบเทศบาล
400,000
งบเทศบาล

20,000,000
งบประสาน
100,000
งบเทศบาล

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

หมู่ที่ 1

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

 1. คลองส่งน ้าเพื่อการเกษตร  เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร

 3. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสายทางคมนาคม  และการจัดให้มแีสงสว่างในต าบล

แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบสายทางคมนาคม  และการจัดให้มแีสงสว่างในต าบล

 2. บ่อน ้าตื น  เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร

 5. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต้่า  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ

รร.เขตต้าบล
โพธิก์ระสังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 1. ปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มามีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

 7. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน

 ระบบไฟฟ้าที่มี
ประสิทธภิาพ

 6. ติดตั งไฟสัญญาณจราจร

 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มารู้สายทาง
 เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

 4. ติดตั งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มามีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

สนามกีฬา 67. ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร ภายในสนามกีฬา

 เพื่อใช้ตากพืชผลทางการ
เกษตร

 2. ติดตั งปรับปรุงเคร่ืองหมาย
จราจร ป้ายบอกทาง ป้ายบอกเขต 
เทศบาล

แนวทางที่ 1 ก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม (ตอ่)

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



500,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

1,000,000
งบเทศบาล
600,000
งบเทศบาล

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รร.เขตต้าบล
โพธิก์ระสังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบสายทางคมนาคม  และการจัดให้มแีสงสว่างในต าบล (ตอ่)

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 6. ปรับปรุงระบบน ้าด่ืมให้
โรงเรียนภายในต้าบล

 โรงเรียนมีน้าด่ืมที่เพียงพอ

 5. ขุดลอกหนองสาธารณะ
ประโยชน์

 เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร

 3. ถังเก็บกักน ้าฝน  เก็บน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค

 4. ปรับปรุงระบบน ้าประปา  เก็บน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

200,000
งบเทศบาล

  -เพื่อให้ประชาชนมีงาน
ท้าและมีรายได้ 100,000
  -เพื่อลดภาระหนี สินของ
เกษตรกรที่ขึ นทะเบียน

งบเทศบาล

10,000,000
งบประสาน

50,000
งบเทศบาล

60,000
งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล

ผู้รบัผิดชอบ

หมู่ที่ 9

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

 

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 2. ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกีย่วกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ถูกต้อง

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสรมิการสรา้งรายได ้ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

 3. จัดตั งกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์  เพื่อให้ประชาชนมีงานท้า
และมีรายได้

 1. ปรับปรุงตลาดสด  เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการ
พานิชย์และแลกเปล่ียน
สินค้า 2. ส่งเสริมอาชีพเสริมภายในต้าบล

 3. ศูนย์จ้าหน่าย/สาธติผลิตภณัฑ์
(อาคารเอนกประสงค์)

 เพื่อมีที่จ้าหน่ายผลิตภณัฑ์
ของกลุ่มอาชีพ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ้าต้าบล

 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้เร่ืองการเกษตร

ไตรมาสที่ 4

แนวทางที่ 1 การพัฒนา เพ่ือส่งเสรมิกลุ่มอาชพีและเพ่ิมรายได้

กองช่าง

ส้านักปลัด

กองช่าง

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ  
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 วิถีศรสีะเกษสรา้งอาชพี  สรา้งรายได้
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย
พ้ืนที่

ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



20,000
งบเทศบาล

 - จัดท้าแปลงสาธติ 20,000
 - เพื่อจัดตั งกองทุนปุ๋ยพืช
สด

งบเทศบาล

 - เพื่อให้ดินมีชีวติและดินดี
 - เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
น้าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 140,000
 - เพื่อการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

งบเทศบาล

14,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล
  -เพื่อจัดท้าแปลงสาธติ 200,000
  -เพื่อสนับสนุนการผลิต
พันธุข์้าว

งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 6. ประกวดหมู่บ้านอยูดี่มีสุข

 7. ครอบครัวตัวอย่างตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อคัดเลือกครอบครัวที่
เป็นแบบอย่างการน้า
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8. จัดตั งกองทุนส่งเสริมอาชีพ

เศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุน
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 9. รณรงค์ก้าจัดหอยเชอร่ี  - เพื่อลดการระบาดและ
ป้องกันหอยเชอร่ีด้วยวธิกีล

 10. สนับสนุนเมล็ดพันธุข์้าว

 11. น้อมน้าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิัติ

 เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เรียนรู้แนวทางฯ

 12. โครงการอบรมให้ความรู้กับ
กลุ่มอาชีพต่างๆในต้าบล

 เพื่อให้ประชาชนมีงานท้า
และมีรายได้

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

 5. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกถัว่ 
(ปุ๋ยพืชสด)

 4. ส่งเสริมการปลูกผักหลังฤดูกาล
เก็บเกีย่ว

 เพื่อให้ประชาชนมีงานท้า
และมีรายได้

แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสรมิการสรา้งรายได ้ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



1,000,000
งบประสาน

กองช่าง 13. ลานคสล.ตากผลผลิตทางการ
เกษตร

 เพื่อมีสถานที่ตากผลผลิต
ทางการเกษตร

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสรมิการสรา้งรายได ้ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000
งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล
10,000

งบเทศบาล
10,000

งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย

ทต.โพธิก์ระสังข์

ศพด.

ศพด.

ศพด.
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเดก็อนุบาล/ปฐมวัย
 1. ทัศนศึกษานอกสถานที่  นักเรียนและผู้ปกครองได้

ไปศึกษาดูงาน
กอง

การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

 2. ครุภณัฑ์เพื่อการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 เพื่อมีส่ือการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมการ
ศึกษษ

 6. โครงการวจิัยในชั นเรียน  เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนานักเรียน

 7. โครงการวนัเด็กแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
เด็ก

 เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการสอน
ของครูผู้ดูแลเด็กทั ง 6 แห่ง

 4. โครงการจัดท้าและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

 เพื่อจัดท้าหลักสูตร
การศึกษาระดับประฐมวยั

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ  
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี และหลักธรรมอันดงีาม เกิดประโยชน์ตอ่การพัฒนาเศณษฐกิจและสังคม

ศพด.

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์ กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

 3. โครงการอบรมเทคนิคการสอน
และทัศนศึกษาดูงาน

พ้ืนที่
ด าเนินการ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

 5. โครงการครูดีเด่น  เพื่อคัดเลือกครูที่จัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธภิาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



50,000
งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล
15,000

งบเทศบาล

15,000
งบเทศบาล
15,000

งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ศพด.

ทต.โพธิก์ระสังข์

ศพด.

ศพด.

ทต.โพธิก์ระสังข์

ศพด.

 15. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 วยั

 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัว

 8. อบรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหวา่งเด็กกับผู้ปกครอง

 9. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมิน สมศ.

 16. โครงการประกวดหนูน้อย
น่ารักเพราะนมแม่

 เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้คุณ
แม่หันมาเลี ยงลูกด้วยนมแม่

 17. โครงการจัดตั งกองทุนเพื่อแม่  เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของ
แม่หลังคลอด

 10.  โครงการบัณตฑิตน้อย  เพื่อจัดกิจกรรมรับเกียรติ
บัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

 11. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อให้เด็กมีพื นฐานการ
อ่านภาษาไทย

 12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู ่น่า
มอง

 เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมศพด.ให้ได้
มาตรฐาน

 13. จัดท้าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐาน

 14. สนามเด็กเล่นแบบภมูิปัญญา  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวยัและใช้ประโยชน์จาก
วสัดุเหลือใช้

ศพด. กอง
การศึกษาฯ

แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเดก็อนุบาล/ปฐมวัย (ตอ่)

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



100,000
งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล
5,000

งบเทศบาล
10,000

งบเทศบาล
40,000

งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

กอง
สาธารณสุข

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สาธารณสุข

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ศพด.

ศพด.

ทต.โพธิก์ระสังข์

แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิการศึกษาเดก็ยากจนและดอ้ยโอกาส
 1. สวสัดิการเด็กยากจนและด้อย
โอกาส

 เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ด้านการศึกษาเด็กยากจน
และด้อยโอกาส

 2. โครงการมอบวสัดุการศึกษา
ส้าหรับเด็กยากจนและด้อยโอกาส

 เพื่อมอบวสัดุการศึกษาแก่
เด็กยากจน

 20. โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็ก  เพื่อเฝ้าระวงัภาวทุพ
โภชนาการ

 21. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพดี

 22. โครงการข่าวสารปัญหา
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ

23. โครงการเปิดโลกปฐมวยั  เพื่อจัดนิทรรศการและ
แสดงผลการด้าเนินงาน

24. เยีย่มแม่หลังคลอด  เพื่อมอบของขวญัส้าหรับ
แม่และทารก

 18. โครงการคุณแม่มืออาชีพ  เพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนาการเลี ยงลูก
อย่างมืออาชีพ

 19. โครงการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

 เพื่อให้ก้าลังใจ ปรับปรุง 
การดูแลเด็ก ให้เกิด
ผลสัมฤทธิสู์งสุด

แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเดก็อนุบาล/ปฐมวัย (ตอ่)

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



20,000
งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล

20,000
งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล

20,000
งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล
70,000

งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

 6. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว

1. การพัฒนานวตักรรมส่ือเพื่อ
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษา

3. เพิ่มทักษะความเป็นเลิศทาง
วชิาการ

เพื่อส่งเสริมเด็กได้มีความรู้
ทางวชิาการ

4. อบรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
เด็ก

เพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหวา่งเด็กและผู้ปกครอง

ทต.โพธิก์ระสังข์

ศพด.

ศพด.

ศพด.
แนวทางที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการและสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

แนวทางที่ 3 การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
ต้าบลโพธิก์ระ

สังข์

กอง
การศึกษาฯ

 1. บวชสามเณรภาคฤดูร้อน  เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็กและ
เยาวชนช่วงปิดภาคเรียน

 2. สืบค้นงานศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม

 เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้าน 
ศาสนา ศิลปะ และ
วฒันธรรม

 3. โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

 เพื่อส่งเสริมปรพเพณีลอย
กระทง

 4. ลานวฒันธรรม  เพื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้
การอนุรักษ์วฒันธรรมอันดี
งาม

 5. โครงการบุญเผวตเทศมหาชาติ  เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีบุญเดือน 4

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



2,000,000
งบเทศบาล
150,000
งบเทศบาล
120,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
30,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล
60,000

งบเทศบาล

60,000
งบเทศบาล

150,000
งบเทศบาล

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

 9. โครงการค่ายอาสา  เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
วา่งและอุทิศประโยชน์แก่
ส่วนรวม

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กองช่าง

 เพื่อจัดพื นที่หลังเลิกเรียน
ให้เด็กมีเวลาทบทวน
บทเรียน

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 เพื่อสร้างความเป็เลิศด้าน
กีฬาให้เด็ก/เยาวชน

 13. จัดซื อเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ

ส้านักปลัด

สถานศึกษา
ในเขตต้าบล
โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 เพื่อใช้ในการประชุมสัมนา
และกิจกรรมต่างๆ

 10. พัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียน  พัฒนาทักษะด้าน ICT

 11. ปรับปรุงภมูิทัศของ
สถานศึกษา

 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมี
ภมูิทัศที่ดี

 12. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

5. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษาหนองคู

6. การจัดกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อเพิ่มเติมและเสริม
ความรู้ให้นักเรียน

 7. โครงการเข้าค่ายวชิาการ  เพื่อส่งเสริมทักษะทาง
วชิาการ

แนวทางที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการและสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ตอ่)

 8. โครงการห้องเรียนนอกรั ว

สถานศึกษา
ในเขตต้าบล
โพธิก์ระสังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ศพด.

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



50,000
งบเทศบาล

150,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

100,000
งบ เทศบาล
60,000
งบเทศบาล
20,000
งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

2,000,000
งบประสาน

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 1. จัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง
ภายในหมู่บ้าน

 2. สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกก้าลังกายและพักผ่อน

 3. โครงการแข่งขันกีฬาระดับ
หน่วยงาน(กีฬาท้องถิน่สัมพัน,กีฬา
4หน่วยงาน,การพัฒนาการกีฬา
จังหวดั)

 เพื่อให้บุคลากรของ
ท้องถิน่มีสุขภาพแข็งแรง
และสามัคคี

4. โครงการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ และมีสุขภาพที่ดี 5. โครงการฝึกทักษะกีฬา  เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
กีฬาชนิดต่างๆ

 6. โครงการชมรมรักการออก
ก้าลังกาย

 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
รู้จักการออกก้าลังกายถูก7. การแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักรัก
สามัคคี

แนวทางที่ 5 ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
 1. กิจกรรมการออกก้าลังกาย เด็ก
  เยาวชน  ประชาชนและผู้สูงอายุ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกเพศใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ และมีสุขภาพที่ดี

 2. กีฬาสัมพันธต่์อต้านยาเสพติด  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์ และ
มีสุขภาพที่ดี

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

แนวทางที่ 6 แนวทางการพัฒนา จัดให้มสีถานที่ส าหรบัเล่นกีฬา  ปรบัปรงุ  ก่อสรา้ง  และมอุีปกรณกี์ฬา

กองช่าง

กอง
การศึกษาฯ

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



100,000
งบเทศบาล

2,000,000
งบประสาน
300,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
10,000

งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล

20,000
งบเทศบาล

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กองช่าง

กองช่าง

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิน่ของเด็กและ
เยาวชน/บันทึกประวติัชาวกูย

 เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ อาชีพ
เตรียมความพร้อมสู่วยั
ท้างาน

 3. ลานกีฬาเอนกประสงค์  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกก้าลังกาย

 1. สืบสานประเพณีสงกรานต์  เพื่อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีท้องถิน่

 2. สืบสานประเพณีเข้าพรรษา  อนุรักษ์ประเพณี และท้านุ
บ้ารุงพระพุทธศาสนา

 3. จัดกิจกรรมเทศกาลวนัวสิาขบู
ชา

 ท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา

 4. ส่งเสริมงานประเพณีหมู่บ้าน  เพื่อสืบสานประเพณี
วฒันธรรมท้องถิน่อันดีงาม

 4. ก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน  เพื่อเป็นสถานที่ออกก้าลัง
กายและจัดกิจกรรมต่างๆ

 5. เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง  เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง
ภายในหมู่บ้าน

 5. โครงการเยาวชนรักษ์วฒันธรรม  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
จิตส้านึก ฟื้นฟู อนุรักษ์
และสืบทอดศิลปะ 
วฒันธรรมท้องถิน่

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

แนวทางที่ 6 แนวทางการพัฒนา จัดให้มสีถานที่ส าหรบัเล่นกีฬา  ปรบัปรงุ  ก่อสรา้ง  และมอุีปกรณกี์ฬา (ตอ่)

แนวทางที่ 7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิสนับสนุนงานศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมวันส าคัญตา่งๆ

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



100,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล
60,000

งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

140,000
งบถ่ายโอน
170,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
130,000
งบเทศบาล

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 5. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  เพื่อเป็นสถานที่แหล่ง
เรียนรู้ส้าหรับชุมชน

 6. ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชน กอง
การศึกษาฯ

กองช่าง

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

กองช่าง
แนวทางที่ 8 การพัฒนาจัดให้มสีถานที่  แหล่งเรยีนรู้ชมุชน  บรกิารขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 5. โครงการอบรม อสม./ประกวด
 อสม.ดีเด่น

 เพื่อกระตุ้นและให้ความรู้ 
อสม.

 1. อุดหนุนหน่วยงานเพื่อจัด
กิจกรรมเฝ้าระวงัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

 ประชาชนและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์

 2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อส
ม./กล่มสตรี

 เพื่ออุดหนุนกิจกรรมอสม.
และกลุ่มสตรี

 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน
เด็กและเยาวชน

แนวทางที่ 9 การพัฒนาให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคตดิตอ่/ยาเสพตดิ/งานสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมสีุขภาพดถ้ีวนหน้า

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 3. การควบคุมโรคไข้เลือดออก
และก้าจัดยุงลาย

 เพื่อป้องกันและ ควบคุม
โรคติดต่อ

 4. รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวงั
โรคติดต่อร้ายแรง

 เพื่อป้องกันและ ควบคุม
โรคติดต่อ

 2. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทันเหตุการณ์

 3. อินเตอร์เนทต้าบล  เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทันเหตุการณ์

 4. จัดซื อหนังสือพิมพ์ประจ้า
หมู่บ้าน

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทันเหตุการณ์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 1. ซ่อมแซมและปรับปรุงเสียง
ตามสาย หอกระจายข่าว

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทันเหตุการณ์

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



100,000
งบเทศบาล
75,000

งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล
150,000
งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล

20,000
งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล
150,000
งบเทศบาล

2,300,000
งบเทศบาล

2,000,000
งบเทศบาล

 12. อบรมนวดเพื่อสุขภาพ
ภาคเอกชน

 เพื่อเพิ่มทักษะความรู้

 7. ฉีดวคัซีนควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

 ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุข

 15. เตาเผาขยะ  เพื่อก้าจัดขยะในต้าบล

 14. จัดซื อรถขยะขนาด 6 ล้อ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สาธารณสุข

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กองช่าง 10. สร้างอาคารอเนกประสงค์ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
โพธิก์ระสังข์

 เพื่อบริการประชาชนทั่วถึง

 11. แผนงานแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

เพื่อบริการประชาชนทั่วถึง

 8. โครงการเรียนรู้ส่ือสารสนเทศ
เรียนรู้ตนเอง

 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
เลือกใช้ส่ือข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 9. พัฒนาศูนย์แพทย์ชุมชน

ต้นแบบมุ่งสู่คุณภาพ
 เพื่อบริการประชาชนทั่วถึง

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

แนวทางที่ 9 การพัฒนาให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคตดิตอ่/ยาเสพตดิ/งานสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมสีุขภาพดถ้ีวนหน้า (ตอ่)

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

 13. สร้างห้องอบและห้องนวด
แผนไทยคุณภาพและมีมาตรฐาน

 เพื่อบริการประชาชนทั่วถึง

 เพื่อช่วยในการจัดเก็บขยะ
ได้ตามความต้องการของ
ประชาชน

กอง
สาธารณสุข

 เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ

 6. โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปี
 ของพนักงาน

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



45,000
งบเทศบาล

75,000
งบเทศบาล
10,000

งบเทศบาล
75,000

งบเทศบาล
40,000

งบเทศบาล
300,000
งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
200,000
งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

ส้านักปลัด

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 23. สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้าบล

 เพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข

 24. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพ อสม.

 เพื่อพัฒนาศักยภาพอสม.

 25. พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุข

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง

 26. โครงการอบรมเยาวชนสร้าง
ภมูิคุ้มกันยาเสพติด

 เพื่อให้เยาวชนห้างไกลส่ิง
เสพติดและมีภมูิคุ้มกัน

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 18. ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส  เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก
การป้องกันตัวเอง

 19. ป้องกันและแก้ไขหญิง
ตั งครรภท์ี่มีน ้าหนักต้่ากวา่เกณฑ์

 เพื่อสุขภาพของประชาชน
ที่ดีขึ น

 20. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นสัวสดิการในการ
ดูแลผู้สูงอายุ

 21. โครงการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต้าบล

 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
งานด้านสาธารณสุข

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

แนวทางที่ 9 การพัฒนาให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคตดิตอ่/ยาเสพตดิ/งานสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมสีุขภาพดถ้ีวนหน้า (ตอ่)
 16. เจาะเลือดเพื่อหาสารเคมีใน
เกษตรกรกลุ่มเส่ียง

 เพื่อตรวจหาสารเคมีใน
เลือดป้องกันสารเคมีตกค้าง
ในร่างกาย

 17. แผนงานป้องกันโรคติดต่อใน
ท้องถิน่

 เพื่อป้องกันโรคติดต่อซ่ึง
อาจติดต่อถึงประชาชน

 22. โครงการเรียนรู้เร่ือง
เพศศึกษาและอนามัยวยัรุ่น

 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เร่ืองอนามัยเจริญ
พันธุ์

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



100,000
งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล
10,000

งบเทศบาล

20,000
งบเทศบาล
500,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

20,000
งบเทศบาล

20,000
งบเทศบาล

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

กองช่าง

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้
ประสบสาธารณภยั

 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้ประสบภยั

 3. ส่งเสริมกิจกรรมและอบรม 
อปพร.

 จัดกิจกรรมและอบรม อป
พร.

 7. จัดหาวสัดุครุภณัฑ์ในการ
ส่งเสริมการป้องกันและเพิ่ม
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

 6. พัฒนาศูนย์ปฏบิัติการชุมชน
มวลชนสัมพันธ ์สภ.กันทรอม

 เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามปัญหา
อาชญากรรม  ยาเสพติด

 1. การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

 เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยัต่างๆ

แนวทางที่ 10 การพัฒนาและส่งเสรมิความมั่นคงและปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สิน

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 เพื่อให้มีวสัดุครุภณัฑ์ใน
การให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธภิาพ

 8. จุดตรวจบริการประชาชน
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

 อุดหนุนสถานีต้ารวจภธูร
ต้าบลกันทรอมเพื่อบริการ
ประชาชน

 9. หมู่บ้านสีขาว  อุดหนุนสถานีต้ารวจภธูร
ต้าบลกันทรอมเพื่อพัฒนา
และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพ
ติด 10. ฝึกอบรมอาสาจราจร  อุดหนุนสภ.กันทรอมเพื่อ
อบรมอาสาสมัคร

 4. อบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

 เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้
วธิกีารป้องกันสาธารณภยั

 5. ออกเทศบัญญัติ วา่ด้วยการ
ควบคุมการจัดระเบียบสังคม

 เพื่อให้มีข้อบัญญัติ 
เทศบาล วา่ด้วยการ
ควบคุมการจัดระเบียบสังคม

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



6,000,000
งบอุดหนุน
220,000
งบอุดหนุน
200,000
 งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล

100,000
 งบเทศบาล
50,000
งบเทศบาล

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 2. สงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้พิการ
และผู้ติดเชื อเอดส์

 เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการและ
ผู้ติดเชื อเอดส์

 3. โครงการสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน
และด้อยโอกาส

 เพื่อสงเคราะห์ประชาชนที่
มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส

 4. ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้
และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิน่

5. ก่อสร้างบ้านท้องถิน่ไทยฯ  เพื่อสงเคราะห์ประชาชนที่
มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส

 6. โครงการฝึกอบรมอาชีพเด็ก
และเยาวชนเตรียมความพร้อมสู่
สังคมท้างาน

 เพื่อให้เด็กมีค่านิยมเห็น
คุณค่าของการท้างาน

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด 1. สงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
แนวทางที่ 11 ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตและผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม

ส้านักปลัด

กองช่าง

ส้านักปลัด

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
500,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
กอง

สาธารณสุข
ต้าบลโพธิก์ระ

สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

ไตรมาสที่ 4

แนวทางที่ 1 การพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 3. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

 เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึง
ความส้าคัญของธรรมชาติ

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 4. ปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึง
ความส้าคัญของธรรมชาติ

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาศรสีะเกษเป็นเมอืงน่าอยู่
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย
พ้ืนที่

ด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

 6. โครงการปลูกป่าชุมชน

 5. โครงการซุปเปอร์มาเกต
พื นบ้านอาหารชุมชน

 พัฒนาพื นที่วา่งเป็นสวน
ปลูกผักตามฤดูกาล
 เพื่อเพิ่มปริมาณป่าให้กับ
ชุมชน

 )  เพื่อให้ประชาชนลดต้นทุน
การผลิตและหันมาท้า
เกษตรแบบอินทรี

 1. อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 อุดหนุนหน่วยอนุรักษ์ฯ 
อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 2. บ้ารุงรักษาและฟื้นฟูที่
สาธารณประโยชน์

 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



20,000
งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล
30,000

งบเทศบาล
กอง

สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 5. โครงการรักษ์ป่า  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

แนวทางที่ 2 การพัฒนาให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 1. ปรับปรุงภมูิทัศน์บ้านเรือนน่า
อยู่

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ปรับปรุงภมูิทัศน์ในเขต
ต้าบล 2. ถังขยะในหมู่บ้าน  เพื่อรักษาความสะอาดใน
หมู่บ้าน

 3. กองทุนธนาคารขยะ  เพื่อรักษาความสะอาดใน
หมู่บ้าน

 4. รณรงค์การจัดเก็บขยะ  เพื่อให้ประชาชนรู้รักษา
ความสะอาด

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 10. โครงการต้าบลน่าอยู่  เพื่อปลูกจิตส้านึกการ
รักษาความสะอาดให้แก่
ประชาชน

 8. รณรงค์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 เพื่อปลูกจิตส้านึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้แก่
ประชาชน

 9. รณรงค์รักษาความสะอาดเนื่อง
ในวนัส้าคัญต่างๆ

 เพื่อปลูกจิตส้านึกการ
รักษาความสะอาดให้แก่
ประชาชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ตอ่)

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



50,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
กอง

สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

 1. อบรมให้ความรู้การประหยัด
พลังงาน

 เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้
การประหยัดพลังงาน

 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
ชุมชน

 เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้
การประหยัดพลังงานใช้
พลังงานทดแทน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาจัดท าแผนพลังงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,000
งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล
20,000

งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล

4,500,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

 4. จัดซื อรถดับเพลิง  เพื่อใช้อ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการป้อง
ภยัพิบัติ และอัคคีภยั

 5. การคืนก้าไรแก่ผู้ช้าระภาษี  เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลการจัดเก็บ
รายได้

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

กองคลัง

ส้านักปลัด

 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาปรบัปรงุรปูแบบการท างาน  อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏบิัตงิาน
 1. โครงการศูนย์บริการแบบ
บูรณาการ

 เพื่ออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชน

 2. โครงการเทศบาล เยีย่มบ้าน
ให้บริการถ้วนหน้า

 เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดี
ระหวา่งประชาชน ผู้น้า
ชุมชน ในพื นที่ต้าบล

 3. โครงการบริการจัดเก็บภาษี
สัญจร

 เพื่อบริการประชาชนใน
การช้าระภาษี ให้มีความ
สะดวกมากขึ น

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

กองคลัง

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย
พ้ืนที่

ด าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แนวทางที่ 1 การพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาศรสีะเกษเป็นเมอืงน่าอยู่

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



1,340,000
งบเทศบาล

250,000
งบ เทศบาล
200,000
งบเทศบาล
800,000
งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล

600,000
งบเทศบาล

10,000
งบเทศบาล

60,000
งบเทศบาล

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

แนวทางที่ 6 การพัฒนาสนับสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
 1. เวทีประชาคมและแผนพัฒนา
ชุมชน

 เพื่อส่งเสริมการมีกองร่วม
ของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิน่

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 3. จัดท้าแผนที่ภาษี  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การจัดเก็บภาษี

แนวทางที่ 4 การพัฒนาเสรมิสรา้งความเป็นเลิศในการปฏบิัตริาชการ
 1. โครงการ 5 ส.  เพื่อจัดระบบการท้างานให้

มีระเบียบและส้านักงานน่า
อยู่

 2. การจัดซื อจัดหาวสัดุอุปกรณ์
และครุภณัฑ์ส้านักงาน

 เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิัติงาน

แนวทางที่ 5 การสรา้งและพัฒนาความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน
 1. โครงการจัดท้าเวบ็ไซต์และ
วารสาร

 เพื่อสร้างความโปร่งใสใน
การปฏบิัติงาน และ
ประชาสัมพันธ ์เทศบาล

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

กองช่าง/
กองคลัง

 6. จัดซื อรถยนต์ส่วนกลาง  เพื่อใช้บริการและอ้านวย
ความสะดวก ลดขั นตอน
การปฎบิัติงาน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะและขดีความสามารถการท างานของบุคลากร
 1. อบรมเพิ่มประสิทธภิาพการ
ท้างานของพนักงาน/ลูกจ้าง

 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน

 2. อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร และสมาชิก 
เทศบาล

 เพื่อพัฒนาความรู้ของ
คณะผู้บริหารและสมาชิก

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

ทต.โพธิก์ระสังข์

กองคลัง

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

แนวทางที่ 2 การพัฒนาปรบัปรงุรปูแบบการท างาน  อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏบิัตงิาน

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th



50,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
50,000

งบเทศบาล
100,000
งบเทศบาล

5,000
งบเทศบาล

5,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

กองช่าง

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

ต้าบลโพธิก์ระ
สังข์

 5. ปรับปรุงศาลาประชาคม
ภายในต้าบลโพธิก์ระสังข์

 เพื่อให้มีสถานที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน

 6. ส่งเสริมระบอบประชาธปิไตย
แบบมีส่วนร่วม

 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง

 7. ประชาคมเด็กและเยาวชน  เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เรียนรู้ระบอบ
ประชาธปิไตยแก่เด็กและ
เยาวชน 8. โครงการเยาวชนแกนน้า  เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้น้า

 2. ประชาสัมพันธผ์ลการ
ด้าเนินงาน เทศบาล

 3. สนับสนุนกิจกรรม อ้าเภอ
จังหวดั
 4. ส้ารวจข้อมูล จปฐ.

 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหวา่ง เทศบาลกับชุมชน 
และประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมอ้าเภอ,จังหวดั
 เพื่อส้ารวจข้อมูล จปฐ.

แนวทางที่ 6 การพัฒนาสนับสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย (ตอ่)

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ทต.โพธิ์กระสังข์) www.phokrasang.go.th


