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                 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.ด้านกายภาพ   

1.1 ที่ตั้ง   เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอขุนหาญ  เฉลี่ยประมาณ  
10 กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ทิศเหนือจดอ าเภอไพรบึง  ทิศใต้จดเทศบาลต าบลกันทรอม  ทิศตะวันออกจด   
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนหาญ  ทิศตะวันตกจดอ าเภอขุขันธ์ 
  1.2 เนื้อที่   เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีพ้ืนที่ประมาณ  49.15  ตารางกิโลเมตร   
  1.3 ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิประเทศของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์เป นพื้นที่ราบและมี
หนองน้ ามากมาย ซึ่งเกษตรกรใช้พ้ืนที่ในการท านาและปลูกมันส าปะหลังโดยอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ 
  1.4 ลักษณะภูมิอากาศ   ภูมอิากาศของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์เป นอากาศแบบเขตร้อน 
อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน-พฤษภาคมเป นฤดูร้อน ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคมเป นฤดูฝน 
ส่วนในเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาวเย็นจะเป นฤดูหนาว ต าบลโพธิ์กระสังข์โดย
ทั่วๆ ไปสามารถแบ่งออกได้เป น 3 ฤดู คือ 

1.ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน 
2.ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม 
3.ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม 

 1.5 ลักษณะของดิน 
          -ทรัพยากรดิน  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีคุณภาพของดินอยู่ใน 
เกณฑ์ปานกลาง  การใช้ปลูกข้าวและพืชต่าง ๆ ได้ผลดี 
   

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีพ้ืนที่เขตการปกครอง  จ านวน  ๑๔  หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1  บ้านตาตา     หมู่ที่ 2  บ้านโพธิ์กระสังข์ หมู่ที่ 3 บ้านบกสะด า 
 หมู่ที่ 4  บ้านโคกพยอม     หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองขนาน 
 หมู่ที่ 7 บ้านซ า      หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  หมู่ที่ 9 บ้านโนนคูณ 
 หมู่ที่ 10 บ้านพอก     หมู่ที่ 11 บ้านแต้พัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ 
 หมู่ที่ 13 บ้านสด า     หมู่ที ่14 บ้านใหม่พัฒนา 
    2.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ แบ่งพื้นที่เขตการเลือกตั้ง ออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้  
 คือ เขต 1    พ้ืนที่รับผิดชอบ คือ หมู่ที่ 2  บ้านโพธิ์กระสังข์ 
      หมู่ที่ 4  บ้านโคกพยอม 
      หมู่ที่ 7 บ้านซ า 
      หมู่ที่ 9 บ้านโนนคูณ 
      หมู่ที่ 11 บ้านแต้พัฒนา 
      หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ 
 
 

ส่วนที่ 1  
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  เขต 2    พ้ืนที่รับผิดชอบ คือ หมู่ที่ 1  บ้านตาตา 
      หมู่ที่ 3 บ้านบกสะด า 
      หมู่ที่ 5 บ้านหนองประดิษฐ์ 
      หมู่ที่ 6 บ้านหนองขนาน 
      หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู 
      หมู่ที่ 10 บ้านพอก 
      หมู่ที่ 13 บ้านสด า 
      หมู่ที่ 14 บ้านใหม่พัฒนา 

3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น  9,183  คน  แยกเป นชาย 4,597  คน  หญิง  
4,586  คน  จ านวนครัวเรือน  2,023  ครัวเรือน 
สถิติจ านวนประชากรต าบลโพธิก์ระสังข์ ปี พ.ศ.2558 - 2562 

ปี พ.ศ. 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน 
ประชากร 
เพิ่มขึ้น/ 
(ลดลง)  

คร.เพิ่มขึ้น/
(ลดลง 

2558 4,561 4,599 9,160 ๑,962 - - 
2559 4,566 4,584 9,150 1,976 +10 +14 
2560 4,586 4,600 9,136 1,991 -14 +15 
2561 4,595 4,595 9,190 2,013 +54 +22 
2562 4,597 4,586 9,183 2,023           -7 +10 

ที่มา  :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง/ส านักทะเบยีนอ าเภอขนุหาญ 
จ านวนประชากรจ าแนกรายหมู่บ้าน  ( ข้อมูล  ณ  4  มิถุนายน  2562 ) 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

146 
297 
223 
239 
140 
90 

184 
74 
98 
97 
54 

193 
115 
58 

350 
643 
554 
519 
350 
205 
399 
167 
237 
239 
126 
442 
252 
160 

323 
626 
554 
519 
317 
169 
420 
176 
190 
227 
127 
488 
298 
145 

673 
1,269 
1,108 
1,038 
667 
374 
719 
343 
390 
464 
253 
930 
550 
305 

รวม 2,021 4,604 4,581 9,183 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 46 41 87 
1 ปีเต็ม – 2 ปี   100 85 185 
3 ปีเตม็ – 5 ปี 173 182 355 

6 ปีเตม็ – 11 ปี 344 344 688 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 201 152 353 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 105 188 493 
18 ปีเต็ม – 25 ปี 542 584 1,126 

26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 1,705 1,645 3,350 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 690 698 1,388 

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 691 667 1,358 
รวม 4,597 4,586 9,183 

; ที่มา ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอขุนหาญ 
4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา 
 เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนและชุมชน ดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    7 แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑ บ้านแต้พัฒนา 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ วัดบ้านบก 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๓ บ้านซ า – ตาตา 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๔ วัดบ้านพอก 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๕ บ้านพยอม 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๖ บ้านหนองขนาน 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๗ บ้านหนองคู 

- โรงเรียนประถมศึกษา    6 แห่ง 
  - โรงเรียนบ้านสด า  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๓ 
  - โรงเรียนบ้านพยอม   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๔ 
  - โรงเรียนบ้านหนองขนาน ตั้งอยู่หมู่ที่   ๖ 
  - โรงเรียนบ้านซ า   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๗ 
  - โรงเรียนบ้านหนองคู  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๘ 
  - โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๒ 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน            14 แห่ง 
- โรงเรียนอาชีวศึกษา                            - แห่ง 
- สถาบันชั้นสูง          - แห่ง 
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  4.2 สาธารณสุข 
  การสาธารณสุข 

  - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   100 % 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล        1      แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน ( คลินิก )                -       แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      -       แห่ง 

  4.3 อาชญากรรม  
  ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ไม่มีเรื่องอาชญากรรมเนื่องจากมีการ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป นอย่างดี ซึ่งมีสถานีต ารวจภูธรกันทรอมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
กันทรอมห่างจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ประมาณ  6  กิโลเมตร และยังมีที่พักสายตรวจอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จ านวน 1 แห่ง 

  4.4 ยาเสพติด  
  ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีเรื่องยาเสพติดแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามา
ตรวจตราตลอดเนื่องจากมีสถานีต ารวจภูธรกันทรอมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกันทรอมห่างจากพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์  ประมาณ  6  กิโลเมตร และยังมีที่พักสายตรวจอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
จ านวน 1 แห่ง  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีการ

สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้ อย่างเช่น ผู้
พิการ  ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   5.1.1  ทางบก  สภาพถนนในพื้นที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ส่วนใหญ่เป นถนน
ลูกรังแต่อยู่ในสภาพดี  ส าหรับถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางจะมีเฉพาะใจกลางหมู่บ้านจึงท าให้การสัญจรไป
มายังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  ประกอบด้วยถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)  ถนนลูกรัง 
 

 
หมู่ที่ 

ประเภทถนน 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนน ค.ส.ล. รวม 

1 1 4 3 8 
2 2 3 1 6 
3 1 2 3 6 
4 2 4 2 8 
5 2 2 1 5 
6 1 4 1 6 
7 1 4 2 4 
8 0 3 2 5 
9 2 3 2 7 

10 2 1 1 4 
11 0 2 2 4 
12 2 3 1 6 
13 1 1 3 5 
14 0 1 2 3 
รวม 17 37 25 79 

 
5.1.  ทางน้ า  พ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ไม่มีแม่น้ าไหลผ่านจึงไม่มีการ 

สัญจรทางน้ า  
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  5.2 การไฟฟ้า 

 การไฟฟ้า  การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีให้บริการทุกหมู่บ้าน 
ประมาณ 99% 

หมู่ที่ ประเภทของการใช้ไฟฟ้า 

มีไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้าใช้ รวม 

1 131 - 131 

2 270 - 270 

3 209 - 209 

4 210 - 210 

5 125 - 125 

6 79 - 79 

7 149 - 149 

8 66 - 66 

9 88 - 88 

10 83 - 83 

11 49 - 49 

12 169 - 169 

13 94 - 94 

14 51 - 51 

รวม 1,840 - 1,840 
 

 5.3 การประปา   การให้บริการด้านแหล่งน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มี
ให้บริการเกือบทุกหมู่บ้าน โดยมีประปาท้ังหมด   18  แห่ง ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันอย่างทั่วถึง 
      5.4 โทรศัพท์  การให้บริการเก่ียวกับโทรศัพท์ เช่น 
 - มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท TOT 
และ 3BB  
 - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS 
DTAC และ TRUE เป นต้น 
 ในเขตต าบลโพธิ์กระสังข์ มีโทรศัพท์บ้านเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกครัวเรือน 
หรือเกือบมีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกคน 
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          5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

หมู่ที่ 
ที่ท าการไปรษณีย์

เอกชน 
หอกระจาย

ข่าว 
เสียงตามสาย รวม 

1 0 2 1 3 
2 0 2 1 3 
3 0 2 1 3 
4 0 1 1 2 
5 0 1 1 2 
6 0 1 1 2 
7 0 2 1 3 
8 0 1 1 2 
9 0 1 1 2 

10 0 1 1 2 
11 0 1 1 2 
12 0 2 1 3 
13 0 1 1 2 
14 0 1 1 2 
รวม 0 19 14 34 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

  อาชีพ  อาชีพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและอ่ืน ๆ อีกบางส่วน 
    6.1.1 ตารางแสดงลักษณะของอาชีพ 

หมู่ที่ 
ลักษณะของอาชีพ 

อาชีพหลัก อาชีพรอง 
1 ท านา ปลูกผัก , ปลูกมันส าปะหลัง 
2 ท านา ปลูกมันส าปะหลัง 
3 ท านา ปลูกมันส าปะหลัง 
4 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 
5 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 
6 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 
7 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 
8 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 
9 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 

10 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 
11 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 
12 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 
13 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 
14 ท านา รับจ้างทั่วไป ,ปลูกมันส าปะหลัง 

6.2 การประมง 
การผลิตด้านการประมงการเลี้ยงปลาจะเลี้ยงบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ 

ไม่เหมาะกับการเลี้ยงปลาในเชิงพาณิชย์ เพราะยังขาดแหล่งน้ ายังไม่เพียงพอกับการเลี้ยงปลาในเชิงพาณิชย์ 
  6.3 การปศุสัตว์ 

การผลิตสัตว์  มีการเลี้ยงสัตว์ปีกเป นการเลี้ยงเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้นไม่ได้เลี้ยง 
เชิงพาณิชย์   เช่น   ไก่  เป ด ห่าน  กบ  ฯลฯ เพราะประชาชนยังขาดความรู้ความช านาญในการเลี้ยงเพ่ือ
พาณิชย์ 
  6.4 การบริการ 
  การบริการ    เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้ให้การบริการอินเตอร์เน็ทไวไฟ (Internet Wifi) 
ฟรีเพื่อความสะดวกของประชาชนที่มาใช้บริการตลอดจนการให้บริการเสียภาษีสัญจร 
  6.5 การท่องเที่ยว    

แหล่งท่องเที่ยว   ในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทาง
วัฒนาธรรมหลายแห่ง อาทิเช่น  
   -  หนองซ า   เป นหนองน้ าที่กักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรของชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์ เป นที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้เป นที่ออกก าลังกาย 
   -  วัดบ้านโพธิ์กระสังข์  เป นแหล่งรวมจิตใจของประชาชนที่ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ ท าให้จิตใจสดชื่น  คลายทุกข์ 
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   - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งอยู่หมู่ที่  9 บ้านโนนคูณ ต าบลโพธิ์กระสังข์  ซ่ึง
เป นแหล่งเรียนรู้และเป นแหล่งท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่แบบพอเพียง มีการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงกุ้งฝอย กบ ปลาหมอ ปลาดุก ฯลฯ 
  6.6 อุตสาหกรรม  ในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์กระสังข์  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม   
  6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพ    ในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวซึ่งนอกเหนือจากอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรมแล้วยังมีการสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาของแต่ละ
หมู่บ้านและยังเป นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ดังนี้  

- กลุ่มสตรีบ้านตาตา        ตั้งอยู่หมู่ที่  1 บ้านตาตา 
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์        ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านโพธิ์กระสังข์, หมู่ที่ 3 บ้านบก 
- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบก        ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านบกสะด า 
- กลุ่มท ากล่องเครื่องประดับบ้านบก   ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านบกสะด า 
- กลุ่มทอเสื่อบ้านโคกพยอม        ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านพยอม 
- กลุ่มจักรสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกบ้านหนองประดิษฐ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  5     
บ้านหนองประดิษฐ์ 
- กลุ่มโรงงานเย็บผ้าของต าบล     ตั้งอยู่หมู่ที่  7   บ้านซ า 
- กลุ่มจิวเวอร์รี่บ้านหนองคู        ตั้งอยู่หมู่ที่  8   บ้านหนองคู 
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านพอก        ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านพอก 
- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่พัฒนา       ตั้งอยู่หมู่ที่  14  บ้านใหม่พัฒนา 

  6.8 แรงงาน 
จ านวนแรงงาน    ต าบลโพธิ์กระสังข์ มีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานช่วงอายุ

ประมาณ  25-29  ปี โดยเฉลี่ยจะมีแรงงานในครัวเรือน  ประมาณ  3  คน จะมีปัญหาแรงงานช่วงฤดูกาล
ผลิตเพราะสภาพการผลิตอาศัยน้ าฝนเป นหลัก การเคลื่อนย้ายแรงงานจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมากในช่วง
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ส่วนใหญ่จะไปท างานก่อสร้าง และรับจ้าง ต่างจังหวัด    

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 

ด้านศาสนา อิทธิพล และความเชื่อ ของชุมชุน ประชากรในต าบลโพธิ์กระสังข์ นับถือศาสนาพุทธ สิ่ง
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คือวัด  ส านักสงฆ ์  มีทัง้หมด   7 แห่ง มีการปฏิบัติข้อห้ามของผู้สูงอายุ ตามโบราณ
ประเพณี มีการผิดผี  มีการบนบานศาลกล่าวขอโชคลาภต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  มีการเซ่นไหว้ขอขมา 

  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด ความเชื่อของชุมชน 

 ราษฎรในต าบลโพธิ์กระสังข์  จะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามบรรพบุรุษ ได้แก่ การหยุด
งานเพ่ือไปท าบุญวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป นต้น มีความเชื่อทางไสยศาสตร์เป น 
บางส่วน และในบางหมู่บ้านจะมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเป นประจ า ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
ประเพณีการบวชลูกชายก่อนแต่งงาน และอ่ืนๆ อีกมากมาย  มีการผสมผสาน ของวัฒนธรรมด้วยดีในท้องถิ่น 
มีความรักกันอย่างแน่นแฟ้นเหมือนพี่เหมือนน้องมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณี มี
ความเคารพนับถือผู้อาวุโส ต าบลโพธิ์กระสังข์มีประเพณีต่าง ๆ คล้ายกับหมู่บ้านอ่ืนๆในเขตอ าเภอขุนหาญ 
เช่นกัน  คือ 
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 1. เดือนมกราคม มีการท าบุญตักบาตรสู่ขวัญข้าว เรียกว่า บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญปี ใหม่ 
 2. เดือนเมษายน มีประเพณีสงกรานต์ 
 3. เดอืนกรกฏาคม มีประเพณีเข้าพรรษาและทอดเทียนพรรษา 
 4. เดือนกันยายน จะมีประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เรียกว่า ท าบุญ

วันสาร์ท 
 5. การท าบุญสลากพัฒน์ (เดือน 6) 
 6. เดือนตุลาคม  มีประเพณีออกพรรษา 

   7. เดือนพฤศจิกายน  มีประเพณีลอยกระทง   ทอดกฐิน  
 8. ประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีงานบวช งานแต่งงาน งานศพ  

  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญาชาวบ้านของต าบลโพธิ์กระสังข์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษและถือปฏิบัติสืบมา
ได้แก่ การท าเครื่องจักรสานไว้ใช้ภายในครัวเรือนเอง  การท าน้ ามันงาทารักษากระดูกหักเพ่ือให้กระดูกผสาน
ติดกัน  การใช้มะเกลือย้อมผ้าไหม  การใช้ปูนแดงทารักษาฝี  การท าที่ดักกุ้ง การใช้ตะไคร้หอมไล่แมลง ฯลฯ 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีกลุ่มอาชีพที่สามารถผลิตสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกเพ่ือใช้
เป นของฝากได้เป นอย่างดี อย่างเช่น กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบกสะด าและบ้านใหม่พัฒนา   กลุ่มท ากล่อง
เครื่องประดับบ้านบกสะด า  กลุ่มทอเสื่อบ้านโคกพยอม  กลุ่มจักรสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
บ้านหนองประดิษฐ์  กลุ่มจิวเวอร์รี่บ้านหนองคู   กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านพอก  เป นต้น        

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 

                 -ทรัพยากรน้ า   ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีน้ ากินน้ าใช้ไม่ถึงข้ันขาดแคลน  
โดยน้ ากินน้ าใช้จะอาศัยแหล่งน้ าใต้ดินและประปาหมู่บ้าน  ส าหรับน้ าเพื่อการเกษตรจะอาศัยน้ าฝนและจาก
แหล่งเก็บน้ า 
  8.2 ป่าไม้  

                  -ทรัพยากรป่าไม้   ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์จะมีต้นไม้คงเหลือประมาณ  
20%  โดยส่วนใหญ่จะเป นไม้ดอกไม้ประดับ 
  8.3 ภูเขา 
          -ทรัพยากรภูเขา   ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ส่วนใหญ่เป นพื้นที่ราบไม่มีพ้ืนที่
ที่เป นภูเขาแต่อย่างใด   
  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เป นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และเป นสิ่งที่เกิดข้ึนเอง ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์ อย่างเช่นทรัพยากรดิน  น้ า  ซึ่ง
เป นทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาใช้ประโยชน์ได้สูงในการประกอบอาชีพ ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนให้เป นไป
ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดและเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพชองชุมชนมากที่สุด 
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9. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

ข้อมูลอ่ืน ๆ            
9.1 มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ้านมีทุกหมู่บ้าน   หมู่บ้านละ   15 คน / อปพร / ต ารวจบ้าน 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕79)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
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วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 

1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดย สถาบันหลักของชาติด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ  มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุก
พ้ืนที่  และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ      
มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิต บริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน 
เพ่ือให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2580 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

3. คนไทยในอนาคต  มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นประเทศที่ มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่ สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและ    การ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชน
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 
 เป้าหมาย 
 การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย  สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษ๒๑ 
(๔) การตระหนักถงึพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง 
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๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต 
ส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. คนไทยที่ มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย 

  2. การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้ง
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่ มีรายได้สูงภายในปี 2579  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ า  โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  เป็นต้น 

6. มีระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการ
ใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระขึ้น    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ  สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์    
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  



แผนพฒันาท้องถิน่ ( 2561 -2565)เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ   หน้าท่ี 17 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา   

 
1.3   แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ

ภูมิภาค ลุ่มแม่น  าโขง”  
๒. วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ  

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา 

ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า 

โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๓. เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค 

ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
๔. ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 
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5. ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

อย่างยั่งยืน  
2.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ 

เหลื่อมล้ าทางสังคม  
3.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน 
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
  
1.3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ)  พ.ศ. ๒561 – ๒๕๖4   
   วิสัยทัศน์:  "อุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล" 

พันธกิจ  
1.สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตร 

อินทรีย์ 
2.พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ 

ท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
3.สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการในด้าน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
เป้าประสงค์รวม 

   ๑. พัฒนาอุสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อ
เพ่ิมมูลค่า 
   ๒. พัฒนาท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
   ๓. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
  ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1.เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 4 ปี ร้อนละ 10 
  2.มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปีเป้าหมาย4 ปี รวมร้อยละ 23 
  3.ร้ายละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนา
กลุ่มจงัหวัดฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วย 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการ
ลงทุนสู่สากล 

    1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปีพ.ศ.2561-2565 

วิสัยทัศน์ : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร   
พันธกิจ : 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุ

สัตว์,การ ประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
มุ่งสู่การเป็น ตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับ
เกษตรกร  

2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้มีการลงทุนทั้งในระดับพื้นท่ีและ 
เชื่อมโยงการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครบวงจรทั้งการ
พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวให้
รองรับกับการ พัฒนา Thailand 4.0  

3. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริม 
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณี  

4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 

5. เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
และลดความเหลื่อมล่ าทางสังคม  

6. เสริมสร่างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจสูงสุด ของ
ผู้รับบริการ  

 เป้าหมายรวม : เพื่อสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ควบคู่ ไปกับ
การพัฒนาด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้นาอยู่ 
รวมทั้ง เสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จรวม ตามเป้าหมายการพัฒนา : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี 
ย้อนหลัง เป้าหมาย ร้อยละ 5 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการ 

ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  
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3. ประเด็นการพัฒนาที่3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมท่ีมีความอยู่เย็นเป็นสุข  
5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค์โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ดังนี   
1. พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์,การ ประมง,

เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้)ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็น 
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร  

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริม การ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณี  

3. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก  

4. เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของ บ้านเมือง 
และลดความเหลื่อมล่ าทางสังคม  

5. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจ สูงสุดของ
ผู้รับบริการ  

เป้าหมายและตัวชี วัด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการ

ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
ตัวชี วัด  
1. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิต  
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงข่ายคมนาคม  
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้เกษตรกรกลุ่มเกษตรปลอดภัย  
4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้เกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์/ประมง  
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา  
6. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP  
7. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  
8. ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ย (กก./ไร่)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  
ตัวชี วัด  
1. ผลิตภาพแรงงาน  
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
3. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 85 แผนพฒันาจังหวัด ปีพ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ

ทบทวน ปี พ.ศ.2563) | จังหวัดศรีสะเกษ  
4. ระดับความความส าเร็จของการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด  
5. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน  
ตัวชี วัด  
1. จ านวนพื้นที่ปุ่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์ (ล้านไร่)  
2. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการน้ า  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข 
ตัวชี วัด  
1. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน  
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ 10 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี วัด  
1. จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้น าไปใช้ประโยชน์  
แนวทางการพัฒนา  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการ
ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
1. พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก  
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร  
3. ส่งเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึง  
5. ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร  
6. เกษตรกรรมมเีสถียรภาพ เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้  
7. ส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เพ่ือการจ าหน่ายที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ  
8. ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพ่ือการจ าหน่ายที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา  
2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ  
3. สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม และระบบบริการสุขภาพให้มี 
มาตรฐาน  
5. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา  
6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก  
2. ปูองกันและควบคุมการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
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3. สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลาย ทางชีวภาพ  
4. คุม้ครอง ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่า และป่าอนุรักษ์  
5. ส่งเสริมกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. สร้างจิตส านึกของประชาชน ไม่ให้ท าลายและมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมท่ีมีความอยู่เย็นเป็นสุข  
1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรม การค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย  
2. พัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่กับประชาคมโลก  
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของทางราชการให้พร้อมบริการประชาชน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
1. พัฒนาระบบปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2559-2562) 
(ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2559)   
 

วิสัยทัศน์ 
“ เมืองน่าอยู่  ประตูการค้าการท่องเที่ยว  เป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬา  น าสินค้าเกษตรปลอดภัย
ได้มาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 

 1.สร้างความม่ันคง มั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อย บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว 
 2.ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น 
 3.การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท้องถิ่น 
 4.ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือบ้าน 
 5.ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
 7.ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยรวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
 8.บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์รวม/ผลผลิตที่ได้รับ 
 เป้าประสงค์รวม 
 1.ชุมชนและสังคม มีความเป็นระเบียบ และมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
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 3.มูลค่าการค้าการลงทุน และรายได้จาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 4.ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพ่ือไม่ให้สูญหายไป 
 5.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
 6.ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ผลผลิตที่ได้ 3 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
3. ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์  
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  
กลยุทธ์  
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน และแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้ มาตรฐาน อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 ตัวชี วัด  
1. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น  
2. ร้อยละของถนนที่เพ่ิมขึ้น  
3. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง  
4. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวางผัง เมืองที่มี
มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เป้าประสงค์  
1. สังคมเกิดความสมานฉันท์ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
2. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  
4. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
5. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
6. มีความสมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือบ้าน  
7. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน  
8. ความเป็นเลศทางด้านกีฬา  
กลยุทธ์  
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1.การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์ ของคนใน 
ชาติ  
2. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประชาชน  
4. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. การรักษาสบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีพ่ึงพาตนเองได้  
7. สร้างค่านิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน และ ประชาชน  
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวใหม่ภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและ ปัญหาทางสังคมอ่ืน  
9. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลมผู้ด้อยโอกาส  
10. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม  
11. การส่งเสรมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
12. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ  
ตัวชี วัด  
1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมการรักชาติ  
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง  
4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
5. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ  
7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด  
8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
9. ร้อยละของความครอบคลมุ ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  
10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
11. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาต่อ ม.ปลาย, สายอาชีพ  
12. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่ามาตรฐาน  
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)  
14. ร้อยละของสถานศึกษาที่ทีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
15. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน  
16. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
17. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
18. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน 84 ต่อแสนประชากร)  
19. ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
20. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม  
21. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
22. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น  
23. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม  
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24. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม  
25. จ านวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงาน
อย่างองค์รวม  
26. จ านวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข 
และแรงงาน  
27. จ านวนแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยงในหน่วยงาน  
28. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ได้รับความช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
 29. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติมีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ  
30. มีล าดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้  
เป้าประสงค์  
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน  
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
3. ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท าทั้งในและนอกระบบ  
4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  
ตัวชี วัด  
1. จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์จปฐ.ได้รับการส่งเสริม การ ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. จ านวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
3. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชน ด้วย กระบวนการมี
ส่วนร่วม  
4. จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
5. จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน  
7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
8. ร้อยละของจ านวนแหล่งทองเที่ยวที่ได้รับการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
9. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว  
10. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
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2 .ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าขวัญเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

โพธิ์กระสังข์   คลังข้าวหอม  
งานพร้อมประเพณี มีแหล่งอุตสาหกรรม  
หนองซ ากว้างใหญ่ ผ้าไหมพ้ืนเมือง 
ลือเลื่องสามัคคี  บารมีโพธาธิมุต 

2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
เมืองน่าอยู่    ชุมชนเข้มแข็ง   วัฒนธรรมล้ าค่า 
สาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษาดี   การกีฬาเด่น 
เน้นเกษตรอินทรีย์   มีอาชีพเสริม   เพ่ิมการมีส่วนร่วม 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 

2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ก าจัด 
ขยะมูลฝอย 
3.ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4.เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
5.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ 
ท้องถิ่น 
6.ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
7.ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
และการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 

2.4  ตัวชี วัด 
1.จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
2.จ านวนไฟฟ้าสาธารณที่เพ่ิมข้ึน 
3.จ านวนระบบประปา ที่ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
5.ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพ่ิมข้ึน 
6.ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ า 
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เสีย และการบริหารการจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล 
7.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
8.ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
9.ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
8.ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
9.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
10.รอ้ยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีขึ้นในทุกกลุ่ม 
11.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
12.จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
13.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลให้มีความสะดวก 
และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้าน
เศรษฐกิจ 
2.เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจให้มีความสามารถและ 
ทักษะในการพัฒนาฝีมือ  
3.เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน 
สุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพา
ตนเองได้ 
4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน 
ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
5.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ 
ท างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.6 กลยุทธ์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

กลยุทธ์ 
 1.การพัฒนา  ถนน  ไฟฟ้า ระบบประปาให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์  
1.ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์  
1.การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น      
2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา      
3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 
4.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
กลยุทธ์ 
1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
2.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง 
การเมืองและสังคม 
2.ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ 
พัฒนา 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาตร์ 
             เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   
            “เศรษฐกิจและเกษตรกรรมก้าวหน้า  สาธารณูปโภคขั นพื นฐานครอบคลุมทุกพื นที่  

  ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง” 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน
การน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
การยกระดับสนิค้า

การเกษตรการค้าและ
การท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐานและแข่งขนั
ได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
และการ
ทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ  

 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออก     
เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

(1) 

ยุทธศาสตร์ด้าน

ความม่ันคง 

(2) 

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้าง

ความสามารถ

ในการแขง่ขัน 

 

(๖) 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

(๓)  

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

(๔) 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างโอกาส

ความเสมอภาค

และเทา่เทยีมกัน

ทางสังคม 

 

(๕) 

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้าง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

1)

ยุทธศาสตร์ 
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

2) 
ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม 

 

 

3) 
ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ

และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน   

 

4) 
ยุทธศาสตร์
การเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน 

 

5) 
ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 
 

๖) 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
เพิ่มประ

สิทธิ       
ภาพและ 
ธรรมา         
ภิบาล 

 

1. การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และ
ประมงด้วยอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย ์ 

 2การขยายฐานตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 

3. สนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อ
เช่ือมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่
สากล 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และ
สร้างสังคมท่ีมี
ความอยู่เย็นเป็น
สุข   

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จังหวัด      
ศรีสะเกษ 

 

 

 

7)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโล       
จิสติกส ์

 

8)
ยุทธศาสตร์
ด้านวิทยา

ศาตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

9)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

 

10)
ยุทธศาสตร์

การต่าง
ประ       
เทศ 

ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5   การบริหาร
จัดการภาครัฐ
โดยยดึหลัก  
ธรรมาภิบาล 
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6.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมและ 
ก าจัด 
ขยะมูลฝอย 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด     
ศรีสะเกษ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การเสริมสร้างภมูิคุ้ง
กันทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เทศบาลต าบล
โพธิ์กระสังข ์

 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม 

2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนา 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการ

ประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  

4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน

และสังคม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
 

2.ประชาชนมี
อาชีพเสริม
รายได้เพิ่มขึน้  

 3.เด็กไดร้ับ
การศกึษาอย่าง
ทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
 

 4.ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
การบริการจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม 

2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนา 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการ

ประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  

4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน

และสังคม 

 

 

 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม 

2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนา 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการ

ประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  

4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน

และสังคม 

 

 

 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม 

2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนา 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการ

ประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  

4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน

และสังคม 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
การยกระดับสนิค้า
การเกษตรการค้า
และการทอ่งเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานและ

แข่งขนัได้ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จังหวัด      
ศรีสะเกษ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
และการ
ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน 

 

 

7.ประชาชนได้รับ
บริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ินและ
การบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และ
สร้างสังคมท่ีมี
ความอยู่เย็นเป็น
สุข   

 

 

5.บ ารุงรัก 
ษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่
และวัฒนธรรม
อันดีงามของ 
ท้องถิ่น 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
โดยยดึหลัก  
ธรรมาภิบาล 
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ผลผลิต / โครงการ 

 1.พัฒนาถนนไฟฟ้า  
ระบบประปาให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 
 

1.  ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เสริมสร้างและเพิม่
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ 
 

 1.การพัฒนาด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น      
2.การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา      
3.การพัฒนาส่งเสริมดา้น
สาธารณสุขสุขภาพและ
อนามัย 
4.การพัฒนาและสิ่งเสริม
ด้านกีฬา, นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว  
 

 1.สร้างจติส านึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ า
และสิ่งแวดล้อม 
2.  การบรหิาร
จัดการและรณรงค์
ก าจัดขยะมลูฝอย 
 

 1. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ทางการเมืองและสังคม 
2.ส่งเสรมิการเพิม่ศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรให้
มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 

โครงการ 
 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม 

2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนา 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการ

ประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  

4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน

และสังคม 

 

 

 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม 

2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนา 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการ

ประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  

4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน

และสังคม 

 

 

 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม 

2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนา 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการ

ประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  

4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน

และสังคม 

 

 

 

แผนงาน 

6.ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
และ ก าจัด 
ขยะมูลฝอย 
 

 

1.ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึง 
 

2.ประชาชนมี
อาชีพเสริม
รายได้เพิ่มขึ้น  
 

3.เด็กได้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
 

4.ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

7.ประชาชนไดร้ับ
บริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส 
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทอ้งถิน่และ
การบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 

 

 

5.บ ารุงรัก 
ษาศิลปะ 
จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรม
อันดีงามของ 
ท้องถิ่น 
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2.แผนที่ยุทธศาสตร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  
อ าเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ 

วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมล  าค่า 
สาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษาดี การกีฬาเด่น 

เน้นเกษตรอินทรีย์ มีอาชีพเสริม เพิ่มการมีส่วนร่วม” 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 
  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ   
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

6.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และ ก าจัด 
ขยะมูลฝอย 
 

 

1.ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึง 
 

 

2.ประชาชนมี
อาชีพเสริม
รายได้เพิ่มขึ้น 

 3.เด็กได้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
 

 

4.ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  

 

7.ประชาชนได้รับ
บริการด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการ
บริหาร 

 

5.บ ารุงรัก 
ษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
อันดีงามของ 
ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 
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1.ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึง 
 

2.ประชาชนมี
อาชีพเสริมรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

3.เด็กได้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
 

4.ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 

5.บ ารุงรัก 
ษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของ 
ท้องถิ่น 
 

6.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และ ก าจัด 
ขยะมูลฝอย 
 

 

7.ประชาชน
ได้รับบริการด้วย
ความเป็นธรรม 
โปร่งใส มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการ
บริหาร 

 

 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

1.เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง  
 

2.เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนท้องถ่ิน ในการพัฒนา
ฝีมือและผลผลทางการเกษตรอินทรีย์ให้มี
คุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  
  

 

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้ง
ทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้าน
สาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพา
ตนเองได้ 
 

 

 4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอ้มอนัพึงปรารถนาร่วมกนั
ไม่ให้มีปัญหาภายใน 
ชุมชน 

 5.เพื่อสนับสนุนประชาชนทกุภาคส่วน
ให้มีส่วนรว่มในการพฒันาและตรวจสอบ
การท างานของภาครัฐและให้บรรจุแนว
ทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี 
 

 1.พัฒนาถนน ไฟฟ้า  ระบบ
ประปาให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
  

 

1.  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชพี 

1.การพัฒนาดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น      

2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา      

3.การพัฒนาสง่เสริมด้านสาธารณสุข

สุขภาพและอนามัย 

4.การพัฒนาและส่ิงเสริมด้านกฬีา, 

นันทนาการ และการท่องเที่ยว  

 

1.สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
2.  การบรหิารจัดการและ
รณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ทางการเมืองและสังคม 
2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา 
 

แผนงาน 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก

ตัดผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้ง

กันเองในชุมชน เป็นต้น 
โอกาส 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้

ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาดโอกาส

ทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
อุปสรรค 

- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในต าบลที่
มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 
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-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆ ในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล. มีอ านาจ
หน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า
ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
รุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน  

 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพื นฐาน จุดแข็ง 

-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ เทศบาล.มี
รายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจ ากัดในการน าไป
พัฒนา 

-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่
ส าหรับน าไปผลิตน้ าประปา 

- ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ไหลผ่านท า
ให้อาชีพเกษตรกรท าได้เฉพาะช่วง
หน้าฝน 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรม
เร็วกว่าปกติ 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
- มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอที่ใกล้และสะดวก

และอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-  
-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้

ความส าคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

 
โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่
ห่างไกล 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง

รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น

ผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 

-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  

 
 
 
 
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ 
เทศบาล. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวาง
มากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 

 
 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
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-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จากการได้
ท าประชาคม  หมู่บ้าน  และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  สรุปได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

    ๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 
      ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน 

ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน 
เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

     ๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านซึ่ งไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจ
ก่อให้ เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนได้ 

 
 
 
 
 

๑.๓ ปัญหาน  าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร        

     - ไม่มีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือการ
บริโภค 

 

 

 

 
 
 

-พ้ื นที่ ทุ กหมู่ บ้ า น ใน เขต 
เทศบาลยังประสบปัญหา
การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ที่ 10 
ต้องการขยายเขตประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- เ ทศบาล  จั ด งบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซม
ถนนในเขตต าบลโพธิ์กระสังข์  อย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต/
ลาดยางเพ่ิมข้ึน 
 
 
- เทศบาล ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพ่ิมเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
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๑.๔  ขาดแคลนแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้

ส าหรับการเกษตร 
 
 

 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

เทศบาล. 
 
 
 
 
 

 
-เทศบาล.จัดสรรงบประมาณให้การใน
การขุดลอก ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ใน
พ้ืนที่การเกษตร,ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การ เกษตร ,ก่ อส ร้ า งท่ อส่ งน้ า เ พ่ื อ
การเกษตร,คลองส่งน้ า,คลองระบายน้ า
พร้อมทั้งของบประมาณจากส่วนกลาง 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มี

อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับ
บริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน
แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพ
เสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตร 

 
 
 
-  ประชากรวัยท างานที่ไม่มี

งานท า และงานที่ท าอยู่ไม่
มั่นคง 

-  เยาวชนบางส่ วนที่ จบ
การศึกษาภาคบังคับแล้ว
ไม่ ไ ด้ ศึ กษ า ในระดั บที่
สูงขึ้นไป  

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่
ต้องการอาชีพเสริม 

 

 
 
 
- เทศบาล.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎร 
- ส่ ง เสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 

๓.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน 

และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า ยาอี 
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 

ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา 
ท าให้ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปัญหาความปลอดภัย ในชีวิ ตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
เทศบาล.ด าเนินการเชิงรุกร่วมกับ
ฝ่ายปกครองและต ารวจ ในการ
ป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/
ผู้ค้า และบ าบัดกลุ่มผู้ติดยาและ
กลุ่มเสี่ยง 

- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาล
ต่างๆ 

- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น 

-  
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๔.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การปกครอง 
 
 
 

 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบล 

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการ 

- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการเมือง การปกครอง 

5 .  ปัญหาด้ านการศึ กษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่

ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามี
อิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ท าให้ละ
ทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนา

เด็กเล็ก 
        

 
 
 
- เทศบาล.จัดสรรงบประมาณในการ

ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุด
ชุมชน/ที่ อ่ านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

 
 

๕.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/ลาน
กีฬา/สวนสาธารณะ 

- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบล 

 
 
เทศบาล. จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ
ประจ าต าบล 

- ฝึกอบรมเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิการ
ปฏิ บั ติ ง า นขอ ง  อสม . ป ร ะจ า
หมู่บ้าน 
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6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/

ทางสาธารณะ เพ่ิมข้ึนทุกปี 
-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการ

ดูแลบ ารุงรักษา 
 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี 
และปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ  

 
 
 

- ชุ ม ช น ต ล า ด / ท า ง
สาธารณะ  

- ที่สาธารณะ ล าคลอง  

- เทศบาล.จัดหาที่รองรับขยะ ที่อาจมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ 

-  เทศบาล.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า 
การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ า การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 

 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้จัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์กระสังข์ เป็นเทศบาล 
ต าบลโพธิ์กระสังข์ เมื่อวันที่  18   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕1 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลโพธิ์กระสังข์  มีเนื้อที่
ประมาณ ๕9.19 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๓๒,๕๐๐ ไร่ 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ และบริเวณ 
พ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            ๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มี
สภาพพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าและภูเขา ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่
อยู่อาศัย เป็นบางพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในอนาคตเทศบาลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา   

            ๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีถนนเชื่อมโยง
กับชุมชนในเขตเทศบาล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและ
ลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่อง
จราจร    

  ๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ
การเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ใน
ฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

  ๔.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่
ในการชุมนุมคนเพ่ือการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ
และออกก าลังกายของคนในชุมชน  
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  ๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ยังเป็นพ้ืนที่ชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 
นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหา  การปล่อยน้ าเสีย
จากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
แวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

  ๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอ            
ขุนหาญ การให้บริการในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ยังไม่ครอบคลุม และส าหรับการให้บริการน้ าประปา  
ครอบคลุมทุกๆ พ้ืนที่แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้
บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก

ตัดผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้ง

กันเองในชุมชน เป็นต้น 
โอกาส 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้

ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาดโอกาส

ทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
อุปสรรค 

- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในต าบลที่
มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 
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-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆ ในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล. มีอ านาจ
หน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า
ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
รุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน  

 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จุดแข็ง 

-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ เทศบาล.มี
รายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจ ากัดในการน าไป
พัฒนา 

-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่
ส าหรับน าไปผลิตน้ าประปา 

- ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ไหลผ่านท า
ให้อาชีพเกษตรกรท าได้เฉพาะช่วง
หน้าฝน 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรม
เร็วกว่าปกติ 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 -2565)เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ  หน้าท่ี  36 
  

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
- มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอที่ใกล้และสะดวก

และอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-  
-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้

ความส าคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

 
โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่
ห่างไกล 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง

รวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น

ผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 

-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  

 
 
 
 
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ 
เทศบาล. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวาง
มากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 

 
 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
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-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จากการได้
ท าประชาคม  หมู่บ้าน  และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  สรุปได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 
      ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน 

ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน 
เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

     ๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านซึ่ งไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจ
ก่อให้ เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนได้ 

 
 
 
 
 

๑.๓ ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร        

     - ไม่มีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือการ
บริโภค 

 

 

 

 
 
 

-พ้ื นที่ ทุ กหมู่ บ้ า น ใน เขต 
เทศบาลยังประสบปัญหา
การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ที่ 10 
ต้องการขยายเขตประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- เ ทศบาล  จั ด งบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซม
ถนนในเขตต าบลโพธิ์กระสังข์  อย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต/
ลาดยางเพ่ิมข้ึน 
 
 
- เทศบาล ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพ่ิมเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
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๑.๔  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้

ส าหรับการเกษตร 
 
 

 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

เทศบาล. 
 
 
 
 
 

 
-เทศบาล.จัดสรรงบประมาณให้การใน
การขุดลอก ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ใน
พ้ืนที่การเกษตร,ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การ เกษตร ,ก่ อส ร้ า งท่ อส่ งน้ า เ พ่ื อ
การเกษตร,คลองส่งน้ า,คลองระบายน้ า
พร้อมทั้งของบประมาณจากส่วนกลาง 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มี

อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับ
บริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน
แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพ
เสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตร 

 
 
 
-  ประชากรวัยท างานที่ไม่มี

งานท า และงานที่ท าอยู่ไม่
มั่นคง 

-  เยาวชนบางส่ วนที่ จบ
การศึกษาภาคบังคับแล้ว
ไม่ ไ ด้ ศึ กษ า ในระดั บที่
สูงขึ้นไป  

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่
ต้องการอาชีพเสริม 

 

 
 
 
- เทศบาล.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎร 
- ส่ ง เสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 

๓.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน 

และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า ยาอี 
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 

ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา 
ท าให้ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปัญหาความปลอดภัย ในชีวิ ตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
เทศบาล.ด าเนินการเชิงรุกร่วมกับ
ฝ่ายปกครองและต ารวจ ในการ
ป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/
ผู้ค้า และบ าบัดกลุ่มผู้ติดยาและ
กลุ่มเสี่ยง 

- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาล
ต่างๆ 

- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น 

-  
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๔.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การปกครอง 
 
 
 

 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบล 

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการ 

- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการเมือง การปกครอง 

5 .  ปัญหาด้ านการศึ กษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่

ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามี
อิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ท าให้ละ
ทิง้วัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนา

เด็กเล็ก 
        

 
 
 
- เทศบาล.จัดสรรงบประมาณในการ

ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุด
ชุมชน/ที่ อ่ านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

 
 

๕.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/ลาน
กีฬา/สวนสาธารณะ 

- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบล 

 
 
เทศบาล. จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ
ประจ าต าบล 

- ฝึกอบรมเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิการ
ปฏิ บั ติ ง า นขอ ง  อสม . ป ร ะจ า
หมู่บ้าน 
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6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/

ทางสาธารณะ เพ่ิมข้ึนทุกปี 
-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการ

ดูแลบ ารุงรักษา 
 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี 
และปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ  

 
 
 

- ชุ ม ช น ต ล า ด / ท า ง
สาธารณะ  

- ที่สาธารณะ ล าคลอง  

- เทศบาล.จัดหาที่รองรับขยะ ที่อาจมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ 

-  เทศบาล.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า 
การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ า การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 

 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้จัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์กระสังข์ เป็นเทศบาล 
ต าบลโพธิ์กระสังข์ เมื่อวันที่  18   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕1 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลโพธิ์กระสังข์  มีเนื้อที่
ประมาณ ๕9.19 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๓๒,๕๐๐ ไร่ 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ และบริเวณ 
พ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            ๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มี
สภาพพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าและภูเขา ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่
อยู่อาศัย เป็นบางพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในอนาคตเทศบาลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา   

            ๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีถนนเชื่อมโยง
กับชุมชนในเขตเทศบาล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและ
ลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้ นแบ่งช่อง
จราจร    

  ๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ
การเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ใน
ฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

  ๔.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่
ในการชุมนุมคนเพ่ือการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ
และออกก าลังกายของคนในชุมชน  
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  ๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ยังเป็นพ้ืนที่ชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 
นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหา  การปล่อยน้ าเสีย
จากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
แวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

  ๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอ            
ขุนหาญ การให้บริการในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ยังไม่ครอบคลุม และส าหรับการให้บริการน้ าประปา  
ครอบคลุมทุกๆ พ้ืนที่แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้
บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 



ส่วนที ่3
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบตัิ

หน่วยงาน หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก สนับสนุน

1  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 1.ด้านบริหารทั่วไป 1.แผนงานรักษาความสงบภายใน กองช่าง ส านกัปลัด

2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานเคหะและชุมชน

3.ด้านเศรษฐกจิ 1.แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านกัปลัด กองช่าง
3  การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 1.ด้านบริหารทั่วไป 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.กองการศึกษา ส านกัปลัด

2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา 2.กองสาธารณสุข

2.แผนงานสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3.ส านกัปลัด

4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

3.ด้านการด าเนนิงานอื่นๆ 1.แผนงานงบกลาง
4  การพฒันาด้านการอนรัุกษท์รัพยากร ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ส านกัปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
5  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.ส านกัปลัด 1.กองช่าง

2.กองคลัง 2.กองการศึกษา

3.กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
รวม 5  ยทุธศสาตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 5 หน่วยงาน
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ดา้น แผนงาน ที่  ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 01

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)

1.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

16 25,000,000         30 28,600,000         30 28,600,000 30 28,600,000 30 28,600,000 136 139,400,000

1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

11 12,000,000         24 37,000,000         25 39,000,000 25 39,000,000 25 39,000,000 110 166,000,000

1.3 แผนงานอุตสหกร
รมและการโยธา 91 339,930,000.00  174 418,250,000 241 479,350,000 243 536,250,000 243 536,250,000 992 2,310,030,000

รวม 118 376,930,000 228 483,850,000 296 546,950,000 298 603,850,000 298 603,850,000 1,238 2,615,430,000

2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 11 10,980,000 13 11,080,000 13 11,800,000 13 11,800,000 13 11,800,000 63 57,460,000

รวม 11 10,980,000 13 11,080,000 13 11,800,000 13 11,800,000 13 11,800,000 63 57,460,000

3.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 14 1,190,000 14 1,190,000 14 1,190,000 14 1,190,000 14 1,190,000 70 5,950,000

3.2 แผนงานการศึกษา 33 11,210,000 54 14,230,000 65 15,050,000 65 15,050,000 65 16,050,000 282 71,590,000

3.1 แผนงานสาธารณสุข
25 4,639,000 25 4,636,000 25 4,643,000 25 4,650,000 25 4,657,000 125 23,225,000

3.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 15 2,000,000

ป ี2561

3) การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต

ป ี2565

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข์  อ าเภอขุนหาญ  จงัหวัดศรสีะเกษ
ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2562

ยุทธศาสตร์

1)  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2 ) การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
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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)

3.5 แผนงานการ
ศาสนาวฒัธรรมและ
นันทนาการ

26 2,590,000 26 2,590,000 26 2,590,000 26 2,590,000 26 2,590,000 130 12,950,000

3.6  แผนงานงบกลาง
4 12,500,000 4 18,500,000 4 24,500,000 4 30,500,000 4 30,500,000 20 116,500,000

รวม 105 32,529,000 126 41,546,000 137 48,373,000 137 54,380,000 137 55,387,000 642 232,215,000

4.1 แผนงานสาธารณสุข
27 3,420,000 27 3,420,000 27 3,420,000 27 3,420,000 27 3,420,000 135 17,100,000

รวม 27 3,420,000 27 3,420,000 27 3,420,000 27 3,420,000 27 3,420,000 135 17,100,000

5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 21 6,380,000 21 6,380,000 22 7,880,000 22 7,880,000 22 7,880,000 108 36,400,000

รวม 21 6,380,000 21 6,380,000 22 7,880,000 22 7,880,000 22 7,880,000 108 36,400,000

รวมทัง้สิ้น 282 430,239,000 415 546,276,000 495 618,423,000 497 681,330,000 497 682,337,000 2,186 2,958,605,000

45

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ป ี2565ป ี2562 ป ี2564

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

4 ) การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม   และพลังงาน

3) การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต

ป ี2563ป ี2561



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปดิตามจุดเส่ียง 
ภายในต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตเทศบาล 
จ านวน 5 จุด     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    2  โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นตาตา ม.1

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    3  โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นโพธิก์ระสังข์ ม.2

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง
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 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    4  โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นบกสะด า ม.3

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    5  โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นโคกพยอม ม.4

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    6  โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นหนองประดิษฐ์ ม.5

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น

  -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

47             

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    7  โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นหนองขนาน ม.6

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    8  โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นซ า ม.7

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    9  โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นหนองคู ม.8

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

  10  โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นโนนคูณ ม.9

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง
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 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  11  โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นแต้ ม.11

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

  12  โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นโพธิก์ระสังข์เหนอื 
ม.12

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น

  -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

  13  โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นสด า ม.13

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น

  -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง
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 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  14  โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปดิ ตามจุดเส่ียง
บา้นใหมพ่ฒันา ม.14

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

  15  โครงการซ่อมแซมกล้อง
วงจรจรปดิในต าบลโพธิ์
กระสังข์

 เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น
ต าบลโพธิก์ระ
สังข์

  -     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียงใน
เขตหมู่บา้น
ต าบลโพธิก์ระ
สังข์

 ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

                  1                 15                 15                 15                 15

 -  - 1,000,000   4,600,000   4,600,000   4,600,000   4,600,000    -  -  -
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รวมงบประมาณ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 รวมโครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2564(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนในเขต
ต าบลโพธิก์ระสังข์

 สัญจรไปมาสะดวกขึ้น  ถนนทกุสายใน
เขตเทศบาล        500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 ถนนทกุ
สายในเขต
เทศบาล

 ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรสะดวกขึ้น

 กองช่าง

    2  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโคมไฟฟา้
สาธารณะ

 เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา มคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 จ านวน 300 
แหง่

       300,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 300 แหง่  ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 กองช่าง

    3
 โครงการติดต้ังปรับปรุง
เคร่ืองหมายจราจร ปา้ย
บอกทาง ปา้ยบอกเขต

 เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมารู้เส้นทาง

 จ านวน 10 แหง่

       200,000        500,000        500,000        500,000        500,000

 10 แหง่  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

 กองช่าง

                51

 งบประมาณ
 ที่

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 วัตถุประสงค์ โครงการ
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2564(บาท)  (KPI) 
    4  โครงการขยายเขตไฟฟา้

เพื่อการเกษตร
 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

    6,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

    5  โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟา้สาธารณะ

 เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมามคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 ติดต้ังโคมไฟ
สาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ 
จ านวน100แหง่

    1,500,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000

 โคมไฟ
สาธารณะ 
จ านวน200
แหง่

 ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 กองช่าง

    6  โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะแรงต่ า

 เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และ
ติดต้ังโคมไฟ     1,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ได้ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
และติดต้ังโคมไฟ

 ประชาชนมี
ไฟฟา้และโคมไฟ
ใช้เพยีงพอ

 กองช่าง

    7  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตร สาย
บา้นบก -ปรือใหญ่

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000
 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

                   52

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

    8  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรรอบ
หนองซ า

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

 กองช่าง

    9  โครงการติดต้ังกระจก
สามมติิ ตามแยกใน
ต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพื่อเปน็การปอ้งกนั
และลดอบุติัเหตุ

 5 แหง่

       500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 5 แหง่  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
ใช้รถใช้ถนน

 กองช่าง

  10  โครงการติดต้ัง
ไฟสัญญาณจราจร

 เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ  10 จุด
       500,000        500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 10 จุด  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

 กองช่าง

 งบประมาณ  หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก ที่  โครงการ/กจิกรรม  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  11  โครงการติดต้ัง
ไฟสัญญาณจราจร
ภายในหมู่บา้น ม.4

 เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ  3 จุด

       500,000        500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 3 จุด  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

 กองช่าง
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1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  12  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรตาตา-
หนองผือ

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

  13  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรตาตา-
หนองขนาน

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

  14  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรตาตา-
หนองเกาะ(บา้นนาง
ประทปี)

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

 โครงการ/กจิกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  15  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรตาตา-
หนองปริง

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง
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1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  16  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรสายบา้น
โคกพยอม-หวัช้าง

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

  17  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรสายบา้น
แดง-บา้นแต้พฒันา

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ/กจิกรรม  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  18  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรสายบา้น
หนองประดิษฐ์-บา้น
หนองขนาน

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง
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1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  19  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรสายบา้น
บา้นหนองขนาน-บา้น
กนัทรอมนอ้ย

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

  20  โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพื่อการเกษตรสายบา้น
หนองขนาน-บา้นโนน
สมบรูณ์

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

 ที่  โครงการ/กจิกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  21  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากวดัไตรราษฎร์
สามัคคี-สามแยกสวนนายตุย

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง
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1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  22  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าซอยบ้านตาเลิศ ส่งเสริม
เข้าบ้านเรือนประชาชน

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างเพยีงพอ

 มไีฟฟา้ใช้อย่าง
เพยีงพอ   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้ใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

  23  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรไปจากหนอง
กระเทาะตรงถนนบ้านสด า-
หนองกอก

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ/กจิกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  24  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากวดัไตรราษฎร์
 -ไปนานายสุขุม  โพธิ์กระสังข์

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

  25  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสายบ้านโพธิ์กระสังข์
เหนือ-สะเดาน้อย

 เพื่อลดต้นทนุการผลิต
เพิ่มรายได้

 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

  -   -     1,000,000     1,000,000     1,000,000
 มไีฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพยีงพอ

 ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อยา่งทั่วถึง

 กองช่าง

                11                 24                 25                 25                 25
  -   -      12,000,000      37,000,000      39,000,000      39,000,000      39,000,000   -   -   - 
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นตาตา -บา้นหนอง
ขนาน

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

   พื้นที่ ม.1  
จ านวน 1 สาย 
 ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การใช้ถนน

 กองช่าง

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 รวมงบประมาณ
 รวมโครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

    2  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าภายใน ม.1

  ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -        200,000        200,000        200,000        200,000
 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม

หมู่บา้น/ชุมชน
 กองช่าง

    3  โครงการลงลูกรังเกล่ีย
ปรับแต่งบดอดัแนน่ถนน
สายบา้นตาตา ม.1

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        200,000        300,000        300,000        300,000

 ลงลูกรัง 1 
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การใช้ถนน

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    4  โครงการกอ่สร้างถนน

ดินสายตาตา-โนนคูณ
 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        300,000        300,000        300,000        300,000

  ถนน ดิน 1 
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การใช้ถนน

 กองช่าง

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

    5  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาประชาคม
 ม.1

 เพื่อใหม้ศีาลาที่ใช้ใน
การท ากจิกรรม

 1 แหง่  ตาม
แบบที่เทศบาล

ก าหนด        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000

 1 แหง่  ประชาชนได้ใช้
ศาลาท ากจิกรรม

 กองช่าง

    6  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบหมู่บา้นตาตา

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

   พื้นที่ ม.1  
จ านวน 1 สาย 
 ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    7  โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นตาตา -บา้นซ า

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

   พื้นที่ ม.1  
จ านวน 1 สาย 
 ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

 กองช่าง

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

    8  โครงการกอ่สร้างถนน
ดินสายตาตา-หนอง
สะเดา

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        300,000        300,000        300,000        300,000

  ถนน ดิน 1 
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

 กองช่าง

    9  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.บา้นโพธิก์ระสังข์ 
สายคุ้มหนองแคน- บา้น
โพธิก์ระสังข์เหนอื หมู่ 
12 บา้นสะเดานอ้ย

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย ยาว 
150 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  10  โครงการก่อสร้างร่องระบาย

น้ าเส้นจากแยกศาลา
ประชาคมกลางหมู่บ้านไป
ทางทิศตะวนัออก ม.2

  ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        200,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
หมู่บา้น/ชุมชน

 กองช่าง

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  11  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าสายหลักเส้น
จากบา้นนางสาวสุข
ชยานนัท ์ถึงบา้นนาย
พรมมา ม.2

  ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -        200,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
หมู่บา้น/ชุมชน

 กองช่าง

  12  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าซอยบา้นนาย
จ าป ีม.2

  ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ยาว 60
 เมตร ตามแบบ
ที่เทศบาลก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
หมู่บา้น/ชุมชน

 กองช่าง

61             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  13  โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล.ซอยบา้นนายจ าปี
เชื่อมถนนกลางหมู่บา้น
(สายหลัก)ม.2

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

 งบประมาณ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  14  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาประชาคม
 ม.2

 เพื่อใหม้ศีาลาที่ใช้ใน
การท ากจิกรรม

 1 แหง่  ตาม
แบบที่เทศบาล

ก าหนด   -        400,000        400,000        400,000        400,000

 ประชาชนได้ใช้
ศาลาประชาคมใน
การจัดกจิกรรม
ของหมู่บา้น

 ประชาชนได้ใช้
ศาลาท ากจิกรรม

 กองช่าง

  15  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกศาลากลางบา้น ม.
2-ประปา ม.12

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  16  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
โพธิก์ระสังข์ ม.2 สาย
ข้างร้านค้า นายอธิราช

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        100,000        100,000        100,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  17  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกหนองแคน -
สะเดานอ้ย

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  18  โครงการก่อสร้างฟุตบาท
ทางเท้า สองข้างทางสายส่ี
แยกโพธิ์กระสังข์จากบ้าน
นางสาวสุขชยานันท์ ศรีสันติ
แสง ม.12

 เพื่อการคมนาคม
สะดวก และปลอดภยั
ขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  19  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์กระ
สังข์ ม.2

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  20  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายข้างบา้นนาง
อทุยั  สุดสังข์  ม.3

 เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร

 1   สาย  ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

       300,000   -   -   -  -

 1   สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  21  โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าสายรอบภายในบ้านบกสะ
ด า ม.3

  ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย  ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

       200,000        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
หมู่บา้น/ชุมชน

 กองช่าง

  22  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายบา้นนายปิ่น -
นายประเสริฐ ม.3

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 พืน้ที ่ม.3  จ านวน 
 1 สาย ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000  คสล.  1สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  23  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายไปประปา
หมู่บา้น ม.3

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

  ตสล. 1 สาย 
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000  คสล.  1สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  24  โครงการกอ่สร้างถนน
ดินและลงลูกรังเส้นไป
หนองซอง ม.3

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 คสล. 1 สาย 
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -        300,000        300,000        300,000        300,000  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  25  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นบกสะด า- บา้นใหม่
พฒันา

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 คสล. 1 สาย 
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ยกระดับ
ถนนคสล.  1
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  26  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
ข้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้าน
บกสะด า ม.3

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 คสล.1 สาย ยาว 30
 เมตรกว้าง 5 เมตร 
 ตามแบบทีเ่ทศบาล
ก าหนด

  -        200,000        200,000        200,000        200,000
 ยกระดับ
ถนนคสล.  1
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 งบประมาณ
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  27  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านบกสะด า
 ม.3

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  28  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าภายในบา้น 
บา้นโคกพยอม ม.4

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

       200,000        200,000        500,000        500,000        500,000
 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม

หมู่บา้น/ชุมชน
 กองช่าง

  29  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกพยอม -บ้านพยอมน้อย

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนนคสล. 1 
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  30  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก
พยอม (บริเวณที่มีปัญหาน้ า
ท่วมขัง )

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก

 พื้นที่ ม.4   1 
สาย  ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ยกระดับ
ถนนคสล.  1
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด
 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  31  โครงการปรับปรุงระบบ

น้ าประปาบา้นโคกพยอม
 ม.4

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 1 แหง่ ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -        400,000        400,000        400,000        400,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

  32  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นโคกพยอม -ตาจวน

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนนคสล. 1 
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  33  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยข้างศาลากลาง
หมู่บา้น บา้นโคกพยอม
หมู่ที่ 4

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

  1 สาย ยาว 
60 เมตร กว้าง
 3 เมตร ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        200,000        200,000        200,000

 ถนนคสล. 1 
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

67             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  34  โครงการกอ่สร้างถนน
ดินสายบา้นโคกพยอม 
หมู่ที่ 4 -บา้นโพธิก์ระ
สังข์เหนอืหมู่ที่ 12

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  35  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นนางทมุมา งอนสวัน
 ม.5

 เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร

 1   สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        100,000   -    -   -  -

 1   สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  36  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นนายสุรัตน ์ จิตรโสม
 ม.5

 เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร

 พื้นที่ ม.5  1 
สาย ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด        200,000   -   -   -  -

 1   สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  37  โครงการกอ่สร้าง
ประปาหมู่บา้นบริเวณ
หนองกอก ม.5

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 1 แหง่ ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

       200,000        200,000        400,000        400,000        400,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

38  โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าพร้อมขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลาประชาคม 
ม.5 - ถนนลาดยาง

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  39  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในบา้นหนอง
ประดิษฐ์ ม.5

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนนคสล. 1 
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณ
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

40  โครงการขยายผิวจราจร
พร้อมวางท่อระบายน้ า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญเดช -
นายทวี โพธิ์กระสังข์ ม.5

 เพื่อการคมนาคม
สะดวก และปอ้งกนั
น้ าทว่มขัง

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

41  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองประดิษฐ์ - 
บ้านพอก

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  42  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น
 บา้นหนองประดิษฐ์ ม.5

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        300,000        300,000        300,000        300,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
หมู่บา้น/ชุมชน

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

43  โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายบ้านหนองประดิษฐ์ 
หมู่ที่ 5 - บ้านพอก หมู่ที่ 
10

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        300,000        300,000        300,000        300,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  44  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น
 บา้นหนองขนาน ม.6

  ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        200,000        200,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
หมู่บา้น/ชุมชน

 กองช่าง

  45  โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม บา้นหนอง
ขนาน ม.6

 เพื่อใหม้ศีาลาที่ใช้ใน
การท ากจิกรรม

 1 หลัง ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -        200,000        400,000        400,000        400,000

 1 หลัง  ประชาชนได้ใช้
ศาลาท ากิจกรรม

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  46  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านหนองขนาน-บ้าน
หนองประดิษฐ์

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  47  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บา้น บา้น
หนองขนาน ม.6

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  48  โครงการก่อสร้างระบบวาง
ท่อระบายน้ า เพือ่แก้ปัญหา
น้ ากัดเซาะ จดุที่บ้านนายเพ็ง
 โพธิ์กระสังข์และบ้านนาย
ปิน่ทอง บุญตา ม.6

 เพื่อแกป้ญัหาน้ ากดั
เซาะถนน

 2 จุด ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        300,000        300,000        300,000        300,000

 2จุด  น้ าไมก่ดัเซาะ
ถนน

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 ที่  โครงการ

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ
 วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  49  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองขนาน-ป่าช้า
บ้านหนองขนาน ม.6

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  50  โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบา้น
หนองขนาน -บา้นโพธิ์
กระสังข์

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น ปลอดภยั

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  51  โครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสองข้างทาง 
บา้นหนองขนาน ม.6

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น ปลอดภยั

 1 สาย ยาว 
660 เมตร 
กว้าง 1 เมตร  
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  52  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นหนองขนาน-บา้น
โนนสมบรูณ์

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  53  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างบา้นนายกณัหา 
งอนสวัน ม.7

 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล

ก าหนด        400,000   -   -   - 

 -

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

 กองช่าง

  54  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบบา้นซ า คุ้มซ านอ้ย

 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  55  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดไตรราษฎร์สามคัคี-
จรดถนนสายบา้นซ า
บา้นหนองขนาน

 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

 1 สาย ยาว 
150  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

 กองช่าง

  56  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายพรมมา- โรงเรียนบ้านซ า

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 พื้นที่ ม.7   1 
สาย ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ยกระดับ
ถนนคสล.  1
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  57  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นนายยอน -หนองผือ
 ม.7

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  58  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สามแยก บา้นซ าม.7- 
ไปบา้นหนองขนาน

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกและปลอดภยั

 พื้นที่ ม.7  1 
สาย ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ยกระดับ
ถนนคสล.  1
สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  59  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าจากหนา้
โรงเรียนบา้นซ า- ส่ีแยก
บา้นโนนคูณ

  ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล

ก าหนด        200,000        200,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
หมู่บา้น/ชุมชน

 กองช่าง

  60  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บา้น บา้นซ า 
ม.7

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ที่  โครงการ
 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  61  โครงการกอ่สร้างถนน
ดินบา้นหนองคู ม.8  -
บา้นโพธิก์ระสังข์

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

       100,000        100,000        300,000        300,000        300,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  62  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายบา้นหนองคู ม.
8 - บา้นสะเดานอ้ย

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  63  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายบา้นหนองคู ม.
8 -ศาลปู่ตา

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  64  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นหนองคู ม.8 - บา้น
หนองประดิษฐ์

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        200,000        200,000        200,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

                77

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  65  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ า(ทอ่คร่ึงซีก)
ภายในหมู่บา้น ม.8

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -   -        200,000        200,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
หมู่บา้น/ชุมชน

 กองช่าง

  66  โครงการกอ่สร้างถนน
ดินสายหนา้วัดหนองคู 
ม.8 -บา้นสะเดานอ้ย

 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม ขน
พชืผลทางการเกษตร

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -   -        200,000        200,000

 1 สาย  ประชาชนใช้
ถนนในการขน
พชืผลทาง
การเกษตร

 กองช่าง

  67  โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นบา้น
หนองคู  ม.8

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 1 แหง่ ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

       200,000        200,000        400,000        400,000        400,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  68  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบา้น บา้นหนองคู 
ม.8

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  69  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เข้าโรงเรียนบา้นหนองคู
 ม.8

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  70  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เข้าหมู่บา้น บา้นหนองคู
 ม.8

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ยาว 
280 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

79             

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  71  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาประชาคม
 ม.9

 เพื่อใหม้ศีาลาที่ใช้ใน
การท ากจิกรรม

 1 หลัง ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        400,000        400,000        400,000

 ร้อยละ60 
ประชาชนได้ใช้
ในการจดั
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน

 ประชาชนได้ใช้
ศาลาท ากจิกรรม

 กองช่าง

72  โครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางทอ่
บอ่พกัสายหนา้บา้นนาย
อาคม บา้นโนนคูณ  ม.9

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น แกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่มขัง

   1 สาย  ยาว 
100 เมตร 
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด   -   -        400,000        400,000        400,000  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  73  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าสายกลาง
หมู่บา้นโนนคูณ ม.9

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 แหง่ ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  น้ าไมท่ว่ม
หมู่บา้น/ชุมชน

 กองช่าง

                80
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  74  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นโนนคูณ - ศาลปู่ตา

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  75  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นโนนคูณ - บา้นนาย
กณัหา วันนบุล ม.9

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

  76  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บา้นโนนคูณ 
ม.9

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กองช่าง

81             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

    77  โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อบ่อพักสาย
หน้าบ้านนายเด่น บ้าน
พอก ม.10

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น แกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่มขัง

 1 สาย ยาว 
378 เมตร  
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -   -        400,000        400,000        400,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  78  โครงการขยายผิว
จราจรถนน คสล.สาย
บา้นนายหรัิญ สุดสังข์ -
สุดซอย  ม.10

 เพื่อการคมนาคม
สะดวก และปอ้งกนั
น้ าทว่ม

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        500,000        500,000        500,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  79  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นนางสุรัตน ์-บา้น
นางบวัพา ม.10

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

82             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  80  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
พอก -บ้านหนองประดิษฐ์

 เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  81  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
พอก-บ้านหนองขนาน

 เพื่อการคมนาคม
สะดวก

 1 สาย ยาว 
3,400 เมตร ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  82  โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมเทผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในบ้านพอก ม.10

 ป้องกันน้ าท่วม  1 สาย ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -   -           500,000           500,000           500,000

 1 สาย  น้ าไม่ท่วมหมู่บ้าน/
ชุมชน

 กองช่าง

  83  โครงการกอ่สร้างระบบ
บ าบดัส่ิงปฎกิลู

 เพื่อใหม้สีถานที่ใน
การบ าบดัส่ิงปฎกิลู

 กอ่สร้าง 1 
ระบบ        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000

 มรีะบบ
บ าบดัส่ิงปฏกิลู

 ส่ิงปฏกิลูได้รับ
การก าจัดถูกต้อง

 กอง
สาธารณสุขฯ

                   83

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 งบประมาณ
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ที่  โครงการ
 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  84  โครงการกอ่สร้าง
เตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน

 เพื่อความสะอาดใน
ชุมชน

 1 แหง่

  -   -     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 1แหง่  ประชาชนมีความ
ส านึกในการทิ้งขยะ
ให้ถูกที่

 กอง
สาธารณะสุข

  85  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในบา้นแต้ ม.11

 เพื่อการคมนาคม
สะดวก

 1 สาย  ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        300,000        300,000        400,000        400,000        400,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  86  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าถนนเส้นหลัก 
ม.11

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        400,000        400,000        400,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่มขัง  กองช่าง

  87  โครงการกอ่สร้างลาน
คอนกรีตเอนกประสงค์ 
ม.11

 เพื่อใช้ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

 1 แหง่  ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        400,000        400,000        400,000

 1 แหง่  ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์ใช้ใน
ชุมชน

 กองช่าง

84             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  88  โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบา้นแต้ -บา้นโคก
พยอม

 เพื่อการคมนาคม
สะดวก

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  89  โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
วางท่อบ่อพักสายศาลา
กลางบ้าน บ้านแต้ ม.11 -
บ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ ม.12

 เพื่อการคมนาคม
สะดวก

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  90  โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าสายกลางหมู่บ้านเส้นทาง
หลักบ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ
สองฝ่ังถนน สุดสายบ้านโพธิ์
กระสังข์เหนือ ม.12

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
ชุมชน/หมู่บา้น

 กองช่าง

85             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  91  โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าและขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บ้าน นายพัลลภ โพธิ์กระสังข์
 ม.12

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        200,000        200,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
ชุมชน/หมู่บา้น

 กองช่าง

  92  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบบา้นโพธิก์ระสังข์
เหนอื ม.12

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        500,000        500,000        500,000        500,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  93  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยประปาบา้นโพธิก์ระ
สังข์เหนอื ม.12

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ยาว
135 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -   -        400,000        400,000        400,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

                86

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  94  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
โพธิก์ระสังข์เหนอื ม.12
 - บา้นนายสาลี แกว้ลอย

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ยาว
140 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -   -        400,000        400,000        400,000

 ถนน  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  95  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าสายภายใน
หมู่บา้น บา้นโพธิก์ระ
สังข์เหนอื ม.12

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
ชุมชน/หมู่บา้น

 กองช่าง

  96  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าถนนสายบา้น
นายนอ้ย บา้นสด า ม.13

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        200,000        200,000        400,000        400,000        400,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
ชุมชน/หมู่บา้น

 กองช่าง

                87

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด
 ที่  โครงการ

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  97  โครงการวางทอ่ระบาย

น้ าเพื่อแกไ้ขปญัหาน้ า
ทว่มขังในหมู่บา้น ม.13

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 แหง่ ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        200,000        400,000        400,000        400,000

 1 แหง่  น้ าไมท่ว่ม
ชุมชน/หมู่บา้น

 กองช่าง

  98  โครงการกอ่สร้างถนน
ดินสายข้างบา้นนายส า
ขัญ -นายแล  สุดสังข์ ม.
13

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -        200,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  99  โครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นนาย
นอ้ย-บา้นนายแล กาฬ
ปกัษ ์ม.13

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

                88

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 ที่  โครงการ
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  100  โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นสด า-หนองกอก

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 1 สาย ยาว 155 
เมตร กวา้ง 4 เมตร
 ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  101  โครงการปรับปรุงถนน
ลงดินถมถนนสายข้างวัด
สด า-บา้นใหมพ่ฒันา

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        200,000        200,000        200,000

 ปรับปรุงถนน
   1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  102  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างวัดสด า-บา้นใหม่
พฒันา

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        600,000        600,000        600,000

 ถนนคสล.  1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

                89

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด
 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  103  โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บา้นสด า ม.13

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนนคสล.  1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  104  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าสายภายใน
หมู่บา้นสด า ม.13

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 แหง่ ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        400,000        400,000        400,000

 1 แหง่  น้ าไมท่ว่ม
ชุมชน/หมู่บา้น

 กองช่าง

  105  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นนายบญุมา  ศรีดา
พนัธ์ ม.14

 เพื่อการคมนาคม
สะดวก

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        400,000   -   -   -   - 

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

 ที่  โครงการ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  106  โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นใหมพ่ฒันา -บา้น
สนวน ต.ศรีตระกลู

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด        300,000        300,000        600,000        600,000        600,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  107  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
บ้านนายดิษฐ์  ม.14

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  108  โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายน้ าภายในบา้น
ใหมพ่ฒันา ม.14

 ปอ้งกนัน้ าทว่ม  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

       200,000        200,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  น้ าไมท่ว่ม
ชุมชน/หมู่บา้น

 กองช่าง

  109  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ
หมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา ม.14

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย ยาว 120
 เมตร กวา้ง 4 
เมตร ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  110  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก
วดัสด า-บ้านใหม่พัฒนา  ม.
14

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น และแกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่มขัง

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        400,000        400,000        400,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  111  โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนา้บา้นนายสวรรค์ - 
บา้นนางปยิะรัตน ์  ม.14

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น และแกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่มขัง

  1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  112  โครงการกอ่สร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นตาตา- หนองกอก

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย  ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  113  โครงการกอ่สร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบา้นนางกหุลาบ 
บา้นบกสะด า ม.3

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย 
ระยะทาง 40 
เมตร กว้าง 3 
เมตร ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

  -   -        200,000        200,000        200,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  114  โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าพร้อมขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสองข้าง
ทางซอยเข้าบ้านนายแสวง 
จติร โสม บ้านหนองประดิษฐ์
  ม.5

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น แกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่มขัง

 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด   -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  115  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายเข้าโรงเรียน
บา้นหนองคู

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

 2 สาย ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรสะดวกขึ้น

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  116  โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ในเขตต าบลโพธิ์
กระสังข์

 สัญจรไปมาสะดวกขึ้น  ถนนทกุสายใน
เขตเทศบาล        500,000         2,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ถนนทกุ
สายในเขต
เทศบาล

 ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรสะดวกขึ้น

 กองช่าง

  117  โครงการปรังปรุงถนน
ถนนในเขตต าบลโพธิ์
กระสังข์

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก  ปลอดภยั

 ถนนทกุสายใน
เขตเทศบาล   -         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000

 ถนนทกุ
สายในเขต
เทศบาล

 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  
ปลอดภัยขึ้น

 กองช่าง

  118  โครงการปรังปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนในเขต
ต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 ถนนทกุสายใน
เขตเทศบาล

  -       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ถนนทกุ
สายในเขต
เทศบาล

 ประชาชนสัญจรไป
มาขนพืชผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยัขึ้น

 กองช่าง

  119  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายคุ้ม
กระโดน ม.1 - ปา่ช้า

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนสัญจรไป
มาขนพืชผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยัขึ้น

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด
 โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ที่
 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  120  โครงการปรับปรุงถนนลง

หินคลุกถนนสายบ้านตาตา
 ม.1 - บ้านหนองขนาน 
ไปหนองกอก

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนสัญจร
ไปมาขนพืชผลทาง
การเกษตร สะดวก 
 ปลอดภัยขึ้น

 กองช่าง

  121  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายคุ้ม
กระโดน ม.1 - หนอง
เกาะ

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนสัญจร
ไปมาขนพืชผลทาง
การเกษตร สะดวก 
 ปลอดภัยขึ้น

 กองช่าง

  122  โครงกาปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
ตาตา-หนองสะเดา

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนสัญจร
ไปมาขนพืชผลทาง
การเกษตร สะดวก 
 ปลอดภัยขึ้น

 กองช่าง

95             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  123  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
ตาตา-หนองไทร

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนสัญจร
ไปมาขนพืชผลทาง
การเกษตร สะดวก 
 ปลอดภัยขึ้น

 กองช่าง

  124  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
ตาตา-หนองปริง

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

       200,000        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

 กองช่าง

  125  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายโพธิ์
กระสังข-์ สะเดานอ้ย

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 ยาว 6,000  
เมตร จ านวน1 
สาย   -        500,000        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

 กองช่าง

96             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  126  โครงการปรับปรุงถนนลง

หินคลุกถนนสายห้าแยก
บ้านนายจ ารูญ - บ้านโพธิ์
กระสังข์เหนือ หมู่ที่ 12

 เพือ่การสัญจรไปมาขน
พืชผลทางการเกษตร 
สะดวก  ปลอดภัย

 ยาว 200  
เมตร จ านวน1 
สาย   -        400,000        400,000        400,000        400,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

 กองช่าง

  127  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายหลัง
ฟาร์มไกบ่า้นโพธิก์ระสังข์
 ม.2  - บา้นหนอง
ประดิษฐ์ หมู่ที่ 5

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 ยาว 1,000  
เมตร จ านวน1 
สาย   -        400,000        400,000        400,000        400,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

 กองช่าง

  128  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
บกสะด า ม.3  - หนอง
เพนยีง

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  จ านวน1 สาย

  -        400,000        400,000        400,000        400,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การใช้ถนน

 กองช่าง

                97

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด
 โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  129  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
บกสะด า ม.3  - หนอง
ทม

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  จ านวน1 สาย

  -        400,000        400,000        400,000        400,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การใช้ถนน

 กองช่าง

  130  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายโคก
พยอม -บา้นแต้

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  จ านวน1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การใช้ถนน

 กองช่าง

  131  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายโคก
พยอม -โคกระเวียง

 เพื่อการสัญจรไปมาขน
พืชผลทางการเกษตร 
สะดวก  ปลอดภัย

  จ านวน1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนน

 กองช่าง

  132  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกสายโคกพยอม
 -หวัช้าง

 เพือ่การสัญจรไปมาขน
พืชผลทางการเกษตร 
สะดวก  ปลอดภัย

  จ านวน1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

 กองช่าง

98             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  133  โครงการปรับปรุงถนนลง

หินคลุกถนนสายโคกพยอม
น้อย -โพธิ์กระสังข์เหนือ ตา
จวน

 เพือ่การสัญจรไปมาขน
พืชผลทางการเกษตร 
สะดวก  ปลอดภัย

  จ านวน1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

 กองช่าง

  134  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายวัด
โพธิส์ามต้นเชื่อมถนน
สายบา้นบกสะด า -บา้น
หนองขนาน

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  จ านวน1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การใช้ถนน

 กองช่าง

  135  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกสายบา้น
หนองประดิษฐ์ - บา้น
หนองขนาน

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  จ านวน1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การใช้ถนน

 กองช่าง

99             
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  136  โครงการปรับปรุงถนนลง

หินคลุกถนนสายบ้าน
หนองประดิษฐ์ - บ้านโพธิ์
กระสังข์(หนองแดง)

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  จ านวน1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนน

 กองช่าง

  137  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
ซ า-หนองช้างตาย

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  จ านวน1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 1
 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนน

 กองช่าง

  138  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายจาก
หนองผือ- บา้นดู่

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  1สาย

  -        500,000        400,000        400,000        400,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน. 1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

100           
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 วัตถุประสงค์ โครงการ ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  139  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหนิคลุกถนนสายจาก
หนองซ า- หนองผือ

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  1สาย

  -        500,000        400,000        400,000        400,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน. 1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  140  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกสายบา้น
พอก-บา้นหนองขนาน

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

  1สาย

  -        500,000        400,000        400,000        400,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน. 1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  141  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
แต้พฒันา -บา้นโคก
พยอม

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน. 1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

101           
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่  โครงการ
 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  142  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
โพธิก์ระสังข์ - บา้นค้อปอ

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  143  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายโพธิ์
กระสังข์เหนอื- ตาจวน

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  144  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายโพธิ์
กระสังข์เหนอื- สะเดา
นอ้ย

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

102           
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  145  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
สด า- หนองกระเทาะ

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  146  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
พอก -หนองกอก

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  147  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
บก - หนองขนาน

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

              103

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่  โครงการ
 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  148  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
ตาตา - หนองขนาน

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  149  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสายบา้น
บกปรือใหญ่ - นานาย
บญุเที่ยง

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  150  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหนิคลุกถนนสาย
หนองพกุ - หนองสะเดา

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิคลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

104           
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  151  โครงการปรับปรุงถนน

ลงหนิคลุกถนนตรงส่ี
แยกนานายสุบนิ - บา้น
สะเดานอ้ย

 เพื่อการสัญจรไปมา
ขนพชืผลทาง
การเกษตร สะดวก  
ปลอดภยั

 1 สาย

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 ลงหนิตลุก 
ถนน  1 สาย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  152  โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์/เสาร้ัวในต าบล/ท า
ปา้ยหมู่บา้น

 ต าบลโพธิก์ระสังข์มี
ภมูทิศันท์ี่สวยงาม

 ทั้งต าบล

       500,000        500,000        600,000        600,000        600,000

 มเีสาร้ัว
ภายในชุมชน
ไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 50

 ต าบลโพธิก์ระ
สังข์มภีมูทิศันท์ี่
สวยงาม

 กองช่าง

  153  โครงการกอ่สร้างถนน
ดินภายในต าบลโพธิก์ระ
สังข์

 เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และสามารถขน
พืชผลทางการเกษตร

 ถนนทกุสายใน
เขตเทศบาล

       500,000        500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 ถนนทกุ
สายในเขต
เทศบาล

 ประชาชนใช้
ถนนในการขน
พชืผลทาง
การเกษตร

 กองช่าง

105           
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  154  โครงการกอ่สร้างวาง

ระบบธนาคารน้ าใต้
ดินระบบปดิภายในต าบล
โพธิก์ระสังข์

 เพือ่ป้องกัน
น้ าท่วมขัง

 กอ่สร้างร่อง
ระบายน้ า
,ขุดบอ่ เกบ็น้ า
เสีย        180,000        400,000        400,000        400,000        400,000

 กอ่สร้างร่อง
ระบายน้ า
,ขุดบอ่ เกบ็น้ า
เสีย

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกไม่
มนี้ าทว่มขัง

 กองช่าง

  155  โครงการกอ่สร้าง
อาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ แหง่ที่ 7 บา้น
หนองคู

 เพื่อใหม้อีาคาร ศพด.  1หลัง

    2,000,000     2,000,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000

 1 หลัง  มอีาคาร ศพด.  กองช่าง/
กรมส่งเสริมฯ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  156  โครงการกอ่สร้างร้ัว

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์ แหง่ที่ 7 บา้น
หนองคู

 เพื่อสร้างร้ัวศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ปอ้งกนั
ไมใ่หเ้ด็กออกมาข้าง
นอก
ศูนย์

 กอ่สร้างร้ัว
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นใหม่
พฒันา
บา้นหนองคู

       500,000   -   -   -   - 

 ร้ัวศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น
ใหมพ่ฒันา

บา้นหนองคู 

 เด็กเล็ก ไม่
ออกมา
ข้างนอก
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 กองช่าง

  157  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์ แหง่ที่ 1 บา้นแต้

 เพื่อปรับปรุงศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นแต้

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นแต้

 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซม

 กองช่าง

๑๕๘ กอ่สร้างอาคารโรง
อาหารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ แหง่ที่ 1 บา้นแต้

เพื่อใหม้สีถานที่มั่นคง
และปลอดภยัมโีรง
อาหารใหเ้ด็ก

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นแต้

 -  - 500,000    500,000    500,000    มสีถานที่
เรียนรู้มั่นคง
และปลอดภยั

มสีถานที่เรียนรู้
มั่นคงและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 วัตถุประสงค์

 เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  159  โครงการก่อสร้างห้องน้ า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์
 แห่งที่ 2 วัดสด า

 เพื่อใหม้หีอ้งน้ า  1 หลัง

       250,000        250,000        400,000        400,000        400,000

 1 หลัง  มหีอ้งน้ า  กองช่าง

  160  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์แห่งที่ 2 วัดสด า

 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นบก

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นบก

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม

 กองช่าง

  161  โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพธิก์ระสังข์ แห่งที่ 3
 บ้านซ า-ตาตา

 เพื่อใหม้อีาคารศพด.  1 หลัง

    2,000,000     2,000,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000

 1 หลัง  มอีาคารศพด.  กองช่าง/
กรมส่งเสริมฯ

  162  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
แห่งที่ 3บ้านซ า-ตาตา

 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นซ า-ตาตา

  -   -        700,000        700,000        700,000

 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น
ซ า-ตาตา

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม

 กองช่าง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  163  โครงการก่อสร้างห้องน้ า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพธิก์ระสังข์ แห่งที่ 5
 บ้านพยอม

 เพื่อใหม้หีอ้งน้ า  1 หลัง

  -   -        400,000        400,000        400,000

 1 หลัง  มีห้องน้ า  กองช่าง

  164  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ 
แห่งที่ 5บ้านพยอม

 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นพยอม

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพยอม

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

 กองช่าง

  165  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ 
แห่งที่ 4บ้านพอก

 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นพอก

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพอก

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

 กองช่าง

  166  โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ 
แห่งที่ 6บ้านหนองขนาน

 เพื่อใหม้ทีี่จอดรถ
ส าหรับผู้ปกครองและ
ครู

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนอง
ขนาน

  -   - 500,000       500,000              500,000

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง
ขนาน

 มีโรงจอดรถ  กองช่าง

              109

 ที่  โครงการ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  167  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ 
แห่งที่ 6บ้านหนองขนาน

 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง
ขนาน   -   -        500,000        500,000        500,000

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง
ขนาน

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

 กองช่าง

  168  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ 
แห่งที่ 7บ้านหนองคู

 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองคู

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองคู

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

 กองช่าง

  169  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพื่อให้มีสถานที่เรียนรู้
น่าอยู่น่ามองและปลอดภัย

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 7 ศูนย์   -   -     2,000,000     2,000,000     2,000,000

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 7 ศูนย์

 มีสถานที่เรียนรู้
น่ามองและ
ปลอดภัย

 กองช่าง

  170  โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญาศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์

 เพื่อให้เด็กได้เล่นในสนาม
เด็กเล่น

 ศพด. 7 แห่ง

  -   -        250,000        250,000        250,000

 7 แห่ง  นักเรียนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเล่นสนามเด็ก
เล่น

 กองช่าง

               110

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  171  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์

 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 7 ศูนย์

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000

 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 7 ศูนย์

 อาคาร
ส านกังานได้รับ
การปรับปรุง/
ซ่อมแซม

 กองช่าง

  172  โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าถนนหน้าโรงเรียน
บ้านโพธิ์กระสังข์

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น แกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่มขัง

 1 สาย

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั

 กองช่าง

  173  โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์โรงเรียนบ้าน
สด า

 เพื่อสร้างลานกฬีา
เอนกระสงค์

 1 แหง่
  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  นกัเรียนมลีาน
กฬีา
เอนกประสงค์

 กองช่าง

  174  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
เข้าโรงเรียนบ้านซ า

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

  1 สาย

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

 กองช่าง

111           

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  175  โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าภายใน
โรงเรียนบา้นซ า

 เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น แกไ้ข
ปญัหาน้ าทว่มขัง

 1 สาย

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 สาย  ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

 กองช่าง

  176  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้าน
พยอม

 เพื่อเพิ่มสะดวกใน
การสัญจรไปมา

  1 สาย

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

 กองช่าง

  177  โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่นโรงเรียนบ้านพยอม

 เพื่อความปลอดภยัใน
การใช้สนามเด็กเล่น

 1 แหง่

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  นกัเรียนได้รับ
ความปลอดภยั
ในการเล่นสนาม
เด็กเล่น

 กองช่าง

              112

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  178  โครงการก่อสร้างส้วม

สาธารณะ
 เพื่อใหม้ส้ีวม
สาธารณะใช้

 1 หลัง
  -   -        500,000        500,000        500,000  1 หลัง

 ประชาชนมีส้วม
สาธารณะใช้

 กองช่าง

  179  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพธิ์กระสังข์

 เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

  1 สาย

  -   -        500,000        500,000        500,000

 ถนน คสล.    
     1 สาย

 ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

 กองช่าง

  180  โครงการก่อสร้างระบบ
น้ าประปาภายในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์
กระสังข์

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 1 แหง่

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

  181  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านกังานเทศบาล
อาคารหลังเล็ก

 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านกังานใหใ้ช้การได้

 อาคาร
ส านกังาน 1 หลัง

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 อาคาร
ส านกังาน 1 
หลัง

 อาคารส านักงาน
ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซม

 กองช่าง

113           

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  182  โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคาร
ส านกังานเทศบาล
อาคารหลังใหญ่

 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านกังานใหใ้ช้การได้

 อาคาร
ส านกังาน 1 หลัง

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 อาคาร
ส านกังาน 1 
หลัง

 อาคารส านักงาน
ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซม

 กองช่าง

  183  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหอ้ง
ประชุมส านกังาน
เทศบาลฝ่ังทศิตะวันตก

 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งประชุม
ส านกังานใหใ้ช้การได้

 หอ้งประชุม
ส านกังาน 1 หลัง

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000

 หอ้งประชุม
ส านกังาน 1 
หลัง

 ห้องประชุม
ส านักงานได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

 กองช่าง

  184  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหอ้ง
ประชุมส านกังาน
เทศบาลฝ่ังทศิตะวันออก

 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งประชุม
ส านกังานใหใ้ช้การได้

 หอ้งประชุม
ส านกังาน 1 หลัง

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000

 หอ้งประชุม
ส านกังาน 1 
หลัง

 ห้องประชุม
ส านักงานได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

 กองช่าง
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 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  185  โครงการกอ่สร้าง

อาคารหอพกัพนกังาน
เทศบาล

 เพื่อใหม้หีอพกั
ส าหรับพนกังาน
เทศบาล

 หอพกั 1 หลัง

       500,000        500,000        500,000     1,000,000     1,000,000

 หอพกั1 หลัง  มทีี่พกัพนกังาน
เทศบาล

 กองช่าง

  186  โครงการปรับปรุงสนาม
กฬีากลางเทศบาล

 เพื่อปรับปรุงสนาม
กฬีาใหใ้ช้งานได้ดีขึ้น

 สนามกฬีา

       500,000        500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 สนามกฬีา
กลางเทศบาล
ต าบลโพธิก์ระ
สังข์

 สนามกฬีา
ได้รับการ
ปรับปรุง

 กองช่าง

  187  โครงการกอ่สร้างลูก
ระนาดบนถนนในเขต
เทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์

 เพื่อความปลอดภยัใน
การสัญจรไปมา

 ตามจุดเส่ียงใน
เขตเทศบาล  
จ านวน 10 จุด        200,000        200,000        400,000        400,000        400,000

 จุดเส่ียง 10 
จุด

 ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

              115

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  188  โครงการกอ่สร้างศูนย์

พกัพงิผู้สูงอายุ ต าบล
โพธิก์ระสังข์

 เพื่อใหม้ศูีนย์พกัพงิ
ผู้สูงอายุ ต าบลโพธิ์
กระสังข์

 1หลัง

       500,000        500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 1 หลัง  มศูีนย์พกัพงิ
ผู้สูงอายุ ต าบล
โพธิก์ระสังข์

 กองช่าง

  189  โครงการก่อสร้างศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการเกษตรต าบล
โพธิ์กระสังข(์บริเวณที่
สาธารณะบ่อขยะ)

 เพื่อใหม้ศูีนย์เรียนรู้
ด้านการเกษตรต าบล
โพธิก์ระสังข์

 1หลัง

       500,000        500,000        600,000        600,000        600,000

 1 หลัง  มีศูนยก์ารเรียน
ด้านการเกษตร
ศูนยต์ าบลโพธิ์กระ
สังข์

 กองช่าง

  190  โครงการขุดบอ่น้ าต้ืน  เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า
ใช้เพื่อการเกษตร

 บอ่บาดาล 10
 บอ่        100,000        100,000        500,000        500,000        500,000

  10 บอ่  ประชาชนมนี้ า
ใช้เพื่อการเกษตร

 กองช่าง

  191  โครงการขุดลอกหนองคู
 -หนองปู่ตา ม.8

 เพื่อระบายน้ าใช้ใน
การเกษตร

 1 แหง่
       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
ใช้เพื่อการเกษตร

 กองช่าง

  192  โครงการขุดลอก
หนองขะยูง

 เพื่อระบายน้ าใช้ใน
การเกษตร

 1 แหง่
       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
ใช้เพื่อการเกษตร

 กองช่าง

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  193  โครงการขุดลอกหนอง

ผือ บา้นตาตา
 เพื่อระบายน้ าใช้ใน
การเกษตร

 1 แหง่
       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตร

 กองช่าง

  194  โครงการขุดลอกระบบ
ระบายน้ าหนองกอก

 เพื่อระบายน้ าใช้ใน
การเกษตร

 1 แหง่
       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
ใช้เพื่อการเกษตร

 กองช่าง

  195  โครงการขุดลอกพร้อม
ปรับปรุงพื้นที่หนองอะ
เสาร์ ม.14

 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า
ใช้เพื่อการเกษตร

 1 แหง่
  -   -        100,000        100,000        100,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
ใช้เพื่อการเกษตร

 กองช่าง

  196  โครงการขุดลอกหนอง
น้ าศาลปู่ตาบา้นหนอง
ประดิษฐ์

 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า
ใช้เพื่อการเกษตร

 1 แหง่
  -   -        200,000        200,000        200,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
ใช้เพื่อการเกษตร

 กองช่าง

  197  โครงการถังเกบ็กกัน้ าฝน  เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 3 แหง่
       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000

 3 แหง่  ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

 กองช่าง

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  198  โครงการปรับปรุงระบบ

น้ าประปา
 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 14 แหง่
       300,000        300,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 14 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

  199  โครงการกอ่สร้างระบบ
น้ าประปา บา้นใหม่
พฒันา ม.14

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 1 แหง่

  -        300,000        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

  200  โครงการปรับปรุง
ระบบประปา บา้นตาตา
 ม.1

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

  จ านวน 1แหง่

  -   -        400,000        400,000        400,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

  201  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
น้ าประปาบา้นโพธิก์ระ
สังข์  ม.2

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 1 แหง่

  -        400,000        400,000        400,000        400,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

118           

 ที่  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณ
 โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  202  โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บา้น
บา้นซ า  ม.7

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 1 แหง่

       200,000        200,000        400,000        400,000        400,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

  203  โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปา บา้นหนองคู ม.8

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 บริเวณบา้น
หนองคู จ านวน
 1แหง่

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

  204  โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาบา้นบก  ม.3

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 1 แหง่
  -        400,000        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง

  205  โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาบา้นโพธิก์ระ
สังข์เหนอื ม.12

 เกบ็น้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

 1 แหง่

  -   -        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมนี้ า
สะอาดอปุโภค
บริโภค

 กองช่าง
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 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  206  โครงการขุดลอกหนอง

สาธารณะภายในต าบล
โพธิก์ระสังข์

 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตร

   5 แห่ง

        5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000

 5 แห่ง  ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตร

 กองช่าง

                    51                  132                  198                  200                  200

  -   -      27,930,000      81,250,000      130,350,000      131,250,000      131,250,000   -   -   - 

  -       40,930,000    122,850,000    173,950,000    174,850,000    174,850,000   -   -   - 
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 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 รวมงบประมาณ

 ยทุธศาสตร์ที่ 1   รวมทั้งสิ้น    246  โครงการ

 รวมโครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การยกระดบัเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองไดแ้ละแขง่ขนัได้
2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการปรับปรุงตลาด

สด
 เพือ่ส่งเสริมอาชีพด้าน
การพานิชยแ์ละ
แลกเปล่ียนสินค้า

 1 แหง่

      200,000        200,000        500,000        500,000        500,000

 1 แหง่  ประชาชนมี
งานท าและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

 กองช่าง

    2  โครงการส่งเสริมอาชีพ
เสริมภายในต าบล

  -เพื่อใหป้ระชาชนมี
งานท าและมรีายได้

 2 กลุ่มอาชีพ 
ในต าบลโพธิ์
กระสังข์

      100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 2 กลุ่มอาชีพ  ประชาชนมี
งานท าและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

 ส านกัปลัด

    3  โครงการกอ่สร้างศูนย์
จ าหนา่ย/สาธิตผลิตภณัฑ์
(อาคารเอนกประสงค์)

 เพื่อมทีี่จ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
อาชีพ

 ศูนย์สาธิตฯ 1 
แหง่

    10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ศูนย์สาธิตฯ 1
 แหง่

 มทีี่จ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชน

 กองช่าง

    4  โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ า
ต าบล

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
แหล่งเรียนรู้เร่ือง
การเกษตร

  1 แหง่

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

  1 แหง่  ประชาชนมี
ความรู้เร่ือง
เกษตรอนิทรีย์
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
50

 ส านกัปลัด
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 งบประมาณ
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๑๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหสดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การยกระดบัเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองไดแ้ละแขง่ขนัได้
2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    5  โครงการหมู่บา้น

เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ
 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกบั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงที่ถูกต้อง

 จ านวน 1 รุ่นๆ
ละ 100 คน

      200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 จ านวน 1 
รุ่นๆละ 100 
คน

 ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกบั
เศรษฐกจิ
พอเพยีงเพิ่มขึ้น

 ส านกัปลัด

    6  โครงการอบรมเกษตรกร
เพื่อเพิ่มผลผลิต

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
งานท าและมรีายได้

 100 ครัวเรือน
 ในต าบลโพธิ์
กระสังข์         30,000          30,000        100,000        100,000        100,000

 100 
ครัวเรือน

 ประชาชนมี
งานท าและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

 ส านกัปลัด

    7  โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกหมอ่นเล้ียงไหม

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
งานท าและมรีายได้

 100 ครัวเรือน
 ในต าบลโพธิ์
กระสังข์

  -          50,000        100,000        100,000        100,000

 ร้อยละ80ของ
ผู้ได้รับการ
ส่งเสริม
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
เสริมได้

 ประชาชนมี
งานท าและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

 ส านกัปลัด
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 โครงการ
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 วัตถุประสงค์

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๑๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหสดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การยกระดบัเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองไดแ้ละแขง่ขนัได้
2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2565(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    8  โครงการส่งเสริมอาชีพ

จักสาน
 เพื่อใหป้ระชาชนมี
งานท าและมรีายได้

 100 ครัวเรือน
 ในต าบลโพธิ์
กระสังข์

  -          50,000        100,000        100,000        100,000

 ร้อยละ 80 
ของผู้ได้รับการ
ส่งเสริม
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
เสริมได้

 ประชาชนมี
งานท าและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

 ส านกัปลัด

    9  โครงการประกวด
หมู่บา้นอยู่ดีมสุีข

 เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนน าปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใช้

  14 หมู่บา้น

      100,000        100,000        200,000        200,000        200,000

  14 หมู่บา้น  ประชาชนน า
ปรัชญา
เศรษฐกจิมาใช้

 ส านกัปลัด

  10  โครงการสนบัสนนุ
ความปรองดองของชุมชน

 เพื่อส่งเสริมความ
สามคัคีในชุมชน

 กจิกรรมการ
ปรองดอง 1 คร้ัง       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 มีกิจกรรม
ส่งเสริมความ
ปรองดอง 1คร้ัง

 ประชาชนมคีวาม
ความปรองดองใน
ชมุชน

 ส านกัปลัด

             123

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๑๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหสดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การยกระดบัเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองไดแ้ละแขง่ขนัได้
2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  11  โครงการนอ้มน าปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงสู่การ
ปฏบิติั

 เพื่อใหป้ระชาชน
เรียนรู้และน า
แนวทางฯมาปฎบิติั

 ใหค้วามรู้
ประชาชน 200
  คน/ปี

        50,000          50,000        200,000        200,000        200,000

 ประชาชนมี
ความรู้ 200 
 คน/ปี

 ประชาชน
เรียนรู้แนวทางฯ

 ส านกัปลัด

  12  โครงการอบรมให้
ความรู้กบักลุ่มอาชีพ
ต่างๆในต าบล

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
งานท าและมรีายได้

 ได้อบรมและ
ฝึกอาชีพ 2 กลุ่ม       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 ได้อบรมและ
ฝึกอาชีพ 2 
กลุ่ม

 ประชาชนมี
งานท าและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

 ส านกัปลัด

  13  โครงการส่งเสริมสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ศูนยถ์่ายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตร
ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบล
โพธิ์กระสังข์

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
แหล่งเรียนรู้เร่ือง
การเกษตร

  1 แหง่

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

  1 แหง่  ประชาชนมีความรู้
เร่ืองเกษตรอินทรีย์
เพิม่ขึ้น ร้อยละ 50

 ส านกัปลัด

  -   -     10,980,000      11,080,000      11,800,000      11,800,000      11,800,000   -   -   - 

  -   10,980,000    11,080,000    11,800,000    11,800,000    11,800,000   -   -   - 
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 ยทุธศาสตร์ที่ 2   รวมทั้งสิ้น    13  โครงการ

 รวม  13  โครงการ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๑๕๖๕) เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหสดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสรา้งสังคมที่มคีวามอยูเ่ย็นเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการอบรมเยาวชน

สร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพติด
 เพื่อใหเ้ยาวชนหา้ง
ไกลส่ิงเสพติดและมี
ภมูคุ้ิมกนั

 เยาวชน 400
 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  เยาวชน 400
 คน

 เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
ผลเสียของผู้ติด
ยาเสพติดและ
มภีคุ้ิมกนัที่ดี

 ส านกัปลัด

    2  โครงการอบรมเฝ้าระวัง
และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติด

 ประชาชนและ
เยาวชนหา่งไกลยา
เสพติด ใช้เวลาใหเ้ปน็
ประโยชน์

  อบรม 1 
รุ่นๆละ 80 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

  อบรม 1 
รุ่นๆละ 80 คน

 ประชาชนและ
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติดและรู้จกัใช้
เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์เพิม่ขึ้น

 กอง
สาธารณสุขฯ

    3  โครงการการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

 เพื่อปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต่างๆ

 14 หมู่บา้น

       120,000        120,000        120,000        120,000        120,000

 14 หมู่บา้น  ประชาชนได้รับ
การแกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อน

 กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสรา้งสังคมที่มคีวามอยูเ่ย็นเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    4  โครงการส่งเสริม

กจิกรรมและอบรม อป
พร.

 จัดกจิกรรมและอบรม
 อปพร.

 ปลีะ1 รุ่นๆละ
 40 คน        150,000        150,000        150,000        150,000        150,000

 ปลีะ1 รุ่นๆละ
 40 คน

 ได้จัดกจิกรรม
และอบรม      
อปพร.

 ส านกัปลัด

    5  โครงการฝึกอบรมการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

 เพื่อใหป้ระชาชนได้
เรียนรู้วิธีการปอ้งกนั
สาธารณภยั

 1 รุ่นๆละ 80
 คน        150,000        150,000        150,000        150,000        150,000

 1 รุ่นๆละ 80
 คน

 ประชาชนรู้จัก
วิธีปอ้งกนัสา
ธารณภยั

 ส านกัปลัด

    6  โครงการพฒันาศูนย์
ปฏบิติัการชุมชนมวลชน
สัมพนัธ์ สภ.กนัทรอม

 เพื่อปอ้งกนัและ
ปราบปรามปญัหา
อาชญากรรม  ยาเสพ
ติดในเขตโพธิก์ระสังข์
ใหล้ดนอ้ยลง

 1 ศูนย์

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 1 ศูนย์  ลดปญัหา
อาชญากรรม ยา
เสพติด และบกุ
รุกทรัพยากรปา่
ไมใ้นเขตต าบลได้

 ส านกัปลัด

    7  โครงการฝึกอบรมอาสา
จราจร

 เพื่ออบรมอาสาสมคัร  1 คร้ัง

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 1 คร้ัง  มอีาสาสมคัร
จราจร

 ส านกัปลัด
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 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 งบประมาณ  หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสรา้งสังคมที่มคีวามอยูเ่ย็นเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    8  จัดหาวัสดุครุภณัฑ์ใน

การส่งเสริมการปอ้งกนั
และเพิ่มศักยภาพงาน
ปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

 เพื่อใหม้วีัสดุครุภณัฑ์
ในการใหบ้ริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 1 แหง่

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000

 1 แหง่  การใหบ้ริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

 ส านกัปลัด

    9  โครงการปอ้งกนัและ
ลดอบุติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปใีหม่

 ต้ังจุดตรวจเพื่อ
บริการประชาชน

 1 แหง่

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 1 แหง่  การใหบ้ริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

 ส านกัปลัด

  10  โครงการปอ้งกนัและ
ลดอบุติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 ต้ังจุดตรวจเพื่อ
บริการประชาชน

 1 แหง่

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 1 แหง่  การใหบ้ริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

 ส านกัปลัด
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 ที่  โครงการ
 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสรา้งสังคมที่มคีวามอยูเ่ย็นเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  11  โครงการขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณ
การปอ้งกนั เฝ้าระวัง 
และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติด จังหวัดศรีสะเกษ

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอ านวยการ 
บริหาร การด าเนินการ
การป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

 ประชาชน 
เยาวชนใน     
จ.ศรีสะเกษ

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000

 ปญัหายาเสพ
ติด ลดลง

 ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติดใน
พื้นที่จ.ศรีสะเกษ

 ส านกัปลัด/
ศูนย์
อ านวยการ
ปอ้งกนัและ
ปราบปราม
ยาเสพติด
จังหวัดศรีสะ
เกษ
(ศอ.ปส.จ.

12  

โครงการปอ้งกนัและ

แกไ้ขปญัหายาเสพติด

อ าเภอขุนหาญ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการอ านวย
การบริหารการ
ด าเนนิการปอ้งกนั
เฝ้าระวังและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดใน
พื้นที่อ าเภอขุนหาญ

 ประชาชน   
เยาวชน      
อ าเภอขุนหาญ

10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

 ปญัหายาเสพ
ติด ลดลง

 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
พื้นที่อ าเภอ
ขุนหาญ

 ส านักปลัด/
ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด
จงัหวดั
ศรีสะเกษ
(ศป.ปส.อ.ขุน
หาญ
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 งบประมาณ
 โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และสรา้งสังคมที่มคีวามอยูเ่ย็นเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  13  โครงการหมู่บา้นสีขาว  เพื่อเฝ้าระวังปญัหายา
เสพติดในเขตพื้นที่ ต.
โพธิก์ระสังข์และพื้นที่
ใกล้เคียง

 ประชาชน 
เยาวชน ในต.
โพธิก์ระสังข์

         80,000          80,000          80,000          80,000          80,000

 ปญัหายาเสพ
ติดในพื้นที่ 
ลดลง

 พื้นที่เปา้หมาย
มคีวามสงบสุข
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ส านกัปลัด/
สถานี
ต ารวจภธูร
กนัทรอม

  14  โครงการครู แดร์ 
(D.A.R.E.)

 เพื่อปอ้งกนัยาเสพติด
และความรุนแรง

 นกัเรียน ชั้น 
ป.5- ป.6  
โรงเรียนในเขต
ต าบลโพธิก์ระ
สังข์

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000

 ปญัหายาเสพ
ติดในพื้นที่ 
ลดลง

 นกัเรียนมี
ความรู้ในการ
ปอ้งกนัยาเสพติด

 ส านกัปลัด/
สถานี
ต ารวจภธูร
กนัทรอม

  -   -    1,190,000    1,190,000    1,190,000    1,190,000    1,190,000   -   -   - 

              129

 รวม  14   โครงการ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการซ้ือวัสดุ

ครุภณัฑ์ทางการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 เพื่อมส่ืีอการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริม
การศึกษา

 มีวสัดุครุภันฑ์
ทางการศึกษาทั้ง 
7 แห่ง        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000

 มีวสัดุครุภันฑ์
ทางการศึกษาทั้ง
 7 แห่ง

 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 7 แห่งมี
วสัดุครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาใช้

 กอง
การศึกษาฯ

    2  โครงการจัดท าและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

 เพื่อจัดท าหลักสูตร
การศึกษาระดับ
ประฐมวัย

 50 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 50 คน  ครูมกีารจัดการ
เรียนการสอน
ตามหลักสูตร

 กอง
การศึกษาฯ

    3  โครงการจัดงานวันเด็ก
แหง่ชาติ

 เพื่อส่งเสริมการจัด
กจิกรรมและให้
นกัเรียนตระหนกัถึง
ความส าคัญของเด็ก

 1 กจิกรรม/ปี

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 1 กจิกรรม/ปี  เด็กมีกิจกรรม
ส่งเสริมและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของตน

 กอง
การศึกษาฯ

    4  โครงการค่ายพทุธบตุร  เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหเ้ด็กและ
เยาวชน

 500 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 500 คน  เด็กและเยาวชน
ได้รับการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

 กอง
การศึกษาฯ

                 130

 โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    5  โครงการSport Day  เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์

 เด็ก 200 คน 
ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 เด็ก 200 คน 
ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กได้เล่น
กีฬา

 เด็กได้ออก
ก าลังกาย เกดิ
ความสามคัคี

 กอง
การศึกษา

    6  โครงการจัดท าระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา

 เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหม้ี
มาตรฐาน

 ศพด.7 แหง่

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ศพด.7 แหง่

 การศึกษาของ 
ศพด.ได้มาตรฐาน

 กอง
การศึกษา

    7  โครงการนเิทศศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 เพื่อใหก้ าลังใจ 
ปรับปรุงการดูแลเด็ก 
ใหเ้กดิผลสัมฤทธิสู์งสุด

 ผดด.7 แหง่

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ผดด.7 แหง่

 การดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพ
และมปีระสิทธิผล

 กอง
การศึกษา

    8  โครงการส่งเสริม
พฒันาการเด็ก

 เพื่อใหเ้ด็กมี
พฒันาการสมวัย

 ศพด.7 แหง่

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ศพด.7 แหง่

 เด็กมี
พฒันาการสมวัย

 กอง
การศึกษา

                 131

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    9  โครงการอบรมเชิง

ปฎบิติัการจัดท าแผน
ปฎบิติัการ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 เพื่อพฒันาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กและ
บคุลากรทางการศึกษา

 50 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 50 คน  ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น

 กอง
การศึกษาฯ

  10  โครงการอาหารเสริม
(นม) ส าหรับนกัเรียนใน
เขตเทศบาลฯและศพด.

 นกัเรียนในเขต
เทศบาลฯ ได้รับอาหาร
เสริม(นม)อย่างเพยีงพอ

 รร. 6 แหง่ 
ศพด. 7 แหง่

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

 รร. 6 แหง่ 
ศพด. 7 แหง่

 เด็กอนบุาล/
ปฐมวัยมสุีขภาพ
ที่แข็งแรง

 กอง
การศึกษา

  11  โครงการอาหารเสริม
(อาหารกลางวัน) 
ส าหรับนกัเรียนในเขต
เทศบาลฯ

 นกัเรียนในเขต
เทศบาลฯ ได้รับอาหาร
เสริม(อาหารกลางวัน)
อย่างเพยีงพอ

 รร. 6 แหง่

    4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,500,000

 รร. 6 แหง่  เด็กอนบุาล/
ปฐมวัยได้รับ
สารอาหาร 5 
หมู่ครบถ้วน

 กอง
การศึกษา

                 132

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  12  โครงการอาหารเสริม

(อาหารกลางวัน) 
ส าหรับนกัเรียนศพด.ใน
เขตเทศบาลฯ

 นักเรียนศพด.ในเขต
เทศบาลฯ ได้รับอาหาร
เสริม(อาหารกลางวนั)อยา่ง
เพียงพอ

  ศพด. 7 แหง่

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,500,000

  ศพด. 7 แหง่  เด็กอนบุาล/
ปฐมวัยได้รับ
สารอาหาร 5 
หมู่ครบถ้วน

 กอง
การศึกษา

  13  โครงการรีไชเคิลเพื่อส่ือ
สร้างสรรค์

 เพือ่พัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาในการผลิต
ส่ือการสอน

 50 คน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000

 50 คน  ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น

 กอง
การศึกษาฯ

14 โครงการอบรมพฒันา
เครือข่ายผู้ปกครองเด็ก

เพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างเด็กและ
ผู้ปกครอง

อบรม 3 คร้ัง

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

อบรม 3 คร้ัง เด็กและ
ผู้ปกครองเข้าใจ
กนัดี

กอง
การศึกษาฯ

  15  โครงการหอ้งเรียนนอก
ร้ัว

 เพื่อจัดพื้นที่หลังเลิก
เรียนใหเ้ด็กมเีวลา
ทบทวนบทเรียน

 จ านวน 500 
คน   1 คร้ัง          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 จ านวน 500
 คน  1 คร้ัง

 เด็กไมไ่ปมั่วสุม  กอง
การศึกษา

                 133

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  16  โครงการส่งเสริม

พฒันาการการเรียนรู้
ของเด็ก

 เพื่อส่งเสริมพฒันาการ  เด็ก 300  คน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000

 เด็ก 300 คน  เด็กมี
พฒันาการสมวัย

 กอง
การศึกษา

  17  โครงการค่ายวิชาการ  ส่งเสริมวิชาการใน
ทกุด้าน

 เด็ก 500 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 เด็ก 500 คน  เด็กได้เสริม
วิชาการ

 กอง
การศึกษา

  18  โครงการรักใหพ้อดี  ใหค้วามรู้เร่ือง
เพศศึกษา

 เด็ก 300 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 เด็ก 300 คน  เด็กได้รับความรู้  กอง
การศึกษา

  19  โครงการสานสัมพนัธ์
สายใยในครอบครัว

 จัดกจิกรรมส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัว

 50 ครอบครัว

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 50  ครอบครัว  ครอบครัว
เข้าใจกนั

 กอง
การศึกษา

                 134

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
20 โครงการสนบัสนนุ

นโยบายด้านการศึกษา
โรงเรียนประชารัฐต าบล
โพธิก์ระสังข์

เพื่อสร้างโรงเรียน
ประชารัฐ

โรงเรียนประชา
รัฐ 2 แหง่

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

2 แหง่ โรงเรียนประชา
รัฐ

กอง
การศึกษาฯ

  21  โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าว

 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข่าวสารทนั
เหตุการณ์

 14 หมู่บา้น

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 14 หมู่บา้น  มหีอกระจ่าย
ข่าว เสียงตาม
สายที่ใช้งานได้ดี
ขึ้น

 ส านกัปลัด

  22  โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมลูข่าวสารและระบบ
อนิเตอร์เนต็ประจ าต าบล

 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข่าวสารทนั
เหตุการณ์

 1 แหง่

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 1 แหง่  ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทนั
เหตุการณ์

 ส านกัปลัด

                 135

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  23  โครงการจัดซ้ือ

หนงัสือพมิพป์ระจ า
หมู่บา้น

 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข่าวสารทนั
เหตุการณ์

 14 หมู่บา้น

         60,000          60,000          60,000          60,000          60,000

 14 หมู่บา้น  ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทนั
เหตุการณ์

 ส านกัปลัด

  24  โครงการศูนย์เรียนรู้
ชุมชน

 เพื่อเปน็สถานที่แหล่ง
เรียนรู้ส าหรับชุมชน

 1 แหง่

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 1 แหง่  ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทนั
เหตุการณ์

 ส านกัปลัด

  25  โครงการศูนย์เรียนรู้
เด็กและเยาวชน

 เพื่อเปน็ศูนย์
ประสานงานเด็กและ
เยาวชน

 จ านวน  1  
แหง่

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 จ านวน  1  
แหง่

 มศูีนย์
ประสานงาน
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน

 กอง
การศึกษา

                 136

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  26  โครงการใหค้วามรู้

ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก
 0-3 ปี

 เพื่อใหผู้้ปกครองมี
ความรู้ในการดูแลเด็ก
อย่างถูกต้อง

 1 คร้ัง/ปี

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 1 คร้ัง  ผู้ปกครองมี
ความรู้

 กอง
การศึกษา

  27  โครงการศึกษาดูงานครู
ผู้ดูแลเด็กและบคุลากร
ทางการศึกษา

 เพื่อพฒันาครูผู้ดูแล
เด็ก

 1 คร้ัง/ปี

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 1 คร้ัง  ครูผู้ดุแลเด็กมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

 กอง
การศึกษา

  28  โครงการแบง่ปนัความรู้
สู่นอ้ง

 เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก

 จ านวน 100 
คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 จ านวน 100
 คน

 เด็กมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น

 กอง
การศึกษา

  29  โครงการเยาวชนแกนน า  เพื่อส่งเสริมการเปน็
ผู้น า

 จ านวน 100 
คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 จ านวน  100
 คน

 เด็กมคีวามเปน็
ผู้น าเพิ่มขึ้น

 กอง
การศึกษา

137           

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  30  โครงการพฒันาครูและ

บคุลากรทางการศึกษา
 เพื่อใหค้รูมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น

 1 คร้ัง
       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 1 คร้ัง  ครูได้ความรู้
เพิ่มขึ้น

 กอง
การศึกษา

  31  โครงการอบรมเพื่อ
พฒันา EQ IQ ส าหรับ
ครูและผู้ปกครอง

 เพื่อใหค้วามรู้กบัครู
และผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก
EQ IQ

 1 คร้ัง/200คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 1 คร้ัง  ครูผู้ดุแลเด็ก
และผู้ปกครองมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

 กอง
การศึกษา

  32  โครงการจัดท ารายงาน
การประเมนิตนเองของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(SAR)

 เพื่ออบรมใหค้วามรู้
กบัครูเกี่ยวกบัการ
จัดท ารายงานการ
ประเมนิตนเองของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
(SAR)

 จ านวน 50 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 จ านวน 50 
คน

 ครูมีความรู้
เกี่ยวกับการจดัท า
รายงานการ
ประเมินตนเองของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
(SAR)

 กอง
การศึกษา

  33  โครงการการจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้  300 คน

  -        500,000        500,000        500,000        500,000

 300 คน  เด็กได้มีความรู้  กอง
การศึกษา

138           

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  34  โครงการจัดหาหนงัสือ

เรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์

 เพื่อใหเ้ด็กได้มหีนงัสือ
เรียนรู้

 300 คน

  -          60,000          60,000          60,000          60,000

 300 คน  เด็กได้มีหนังสือ
เพือ่การเรียนรู้

 กอง
การศึกษา

  35  โครงการจัดหาอุปกรณ์
การเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กระ
สังข์

 เพื่อใหเ้ด็กได้มี
อปุกรณ์การเรียนเพื่อ
การเรียนรู้

 300 คน

  -          60,000          60,000          60,000          60,000

 300คน  เด็กได้อุปกรณ์การ
เรียน

 กอง
การศึกษา

  36  โครงการจัดหา
เคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์

 เพื่อใหเ้ด็กมี
เคร่ืองแบบนกัเรียน

 300คน

  -        100,000        100,000        100,000        100,000

 300 คน  เด็กมี
เคร่ืองแบบ
นกัเรียน

 กอง
การศึกษา

  37  โครงการพฒันาผู้เรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์

 เพื่อพฒันาใหเ้ด็กมี
พฒันาการที่สมวัย

  300 คน

  -        150,000        150,000        150,000        150,000

 300 คน  เด็กมีพัฒนาที่สมวยั  กอง
การศึกษา

              139

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  38  โครงการเปดิโลกปฐมวัย  เพื่อใหเ้ด็กได้มคีวาม

เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวสู่
การเรียนชั้นอนบุาล

 200 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 200 คน  เด็กมีความพร้อม
ส าหรับไปเรียนชั้น
อนุบาล

 กอง
การศึกษา

  39  โครงการการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทยีม (DLTV)

 เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทยีม

 ศพด.7 ศูนย์

  -        200,000        200,000        200,000        200,000

 ศพด.7 ศูนย์  เด็กได้เรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม

 กอง
การศึกษา

  40  โครงการสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา

 เพื่อใหเ้ด็กได้เล่นใน
สนามเด็กเล่นที่ได้
มาตรฐาน

 ศพด.7 ศูนย์

  -        200,000        200,000        200,000        200,000

 ศพด.7 ศูนย์  เด็กได้เล่นใน
สนามเด็กเล่น
สร้างปญํญา

 กอง
การศึกษา
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 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
41    โครงการพัฒนาด้าน

การศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์
กระสังข์

 1.เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  2.
เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

 1.นักเรียนชั้น ป.
1 - ป.6,ม.1-ม.3
 ทุกคน

 -  - 100,000          100,000          100,000            1.ร้อยละที่
เพิม่ขึ้นของผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
NT และO-NET2.
นกัเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม

 นักเรียนรร.บ้าน
โพธิ์กระสังข์มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านโพธิ์กระสังข์

42    โครงการพัฒนาด้าน
การศึกษาโรงเรียนบ้านสด า

 1.เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  2.
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 3.เพือ่ส่งเสรืม
เพิม่ความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะ 4.เพือ่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

 1.นักเรียนชั้น ป.
1 - ป.6ทุกคน

 -  - 100,000          100,000          100,000           1.ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้น
ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ NT และ
O-NET 2.โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้เพิม่ขึ้น 
3.ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ทางศิลปสูงขึ้น
4..นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม

 นักเรียนรร.บ้าน
สด ามีคุณภาพตา
มาตรฐานการศึกษา

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านสด า

              141

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
43    โครงการพัฒนาด้าน

การศึกษาโรงเรียนบ้านซ า
 1.เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียนให้
สูงขึ้น 2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 3.เพือ่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม4.เพือ่
พัฒนาอัจฉริยภาพทกัษะด้าน
เทคโนโลยค่ีายนกัประดิษฐ์
หุน่ยนต์

 1.นักเรียนชั้น ป.
1   - ป.6ทุกคน

 -  - 100,000          100,000          100,000           1.ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของ
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ NT และ
O-NET 2.โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้เพิม่ขึ้น 3.
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ทางทักษะด้าน
เทคโนโลยีเพิม่ขึ้น4.
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม

 นักเรียนรร.บ้านซ า
มีคุณภาพตา
มาตรฐานการศึกษา

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านซ า

44    โครงการพัฒนาด้าน
การศึกษาโรงเรียนบ้านพยอม

 1.เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น

 1.นักเรียนชั้น ป.
1   - ป.6ทุกคน

 -  - 100,000          100,000          100,000            2.ร้อยละที่
เพิม่ขึ้นของผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
NT และO-NET

 นักเรียนรร.บ้าน
พยอมมีคุณภาพตา
มาตรฐานการศึกษา

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านพยอม

              142

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
45    โครงการพัฒนาการด้าน

การศึกษาโรงเรียนบ้านหนอง
ขนาน

 1.เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  2.
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  3.เพือ่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

 1.นักเรียนชั้น ป.
1   - ป.6ทุกคน

 -  - 100,000          100,000          100,000           1.ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้น
ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ NT 
และO-NET 2.
โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้เพิม่ขึ้น 4.
นกัเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม

 นักเรียนรร.บ้าน
หนองขนานมี
คุณภาพตา
มาตรฐานการศึกษา

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านหนองขนาน

46    โครงการพัฒนาการด้าน
การศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคู

 1.เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  2.
เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

 1.นักเรียนชั้น ป.
4 -ป.6

 -  - 100,000          100,000          100,000            1.ร้อยละที่
เพิม่ขึ้นของผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
NT และO-NET2.
นกัเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 3.
นกัเรียนเข้าร่วม
กจิกรรม ร้อยละ 
100

 นักเรียนรร.บ้าน
หนองคูมีคุณภาพ
ตามาตรฐาน
การศึกษา

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านหนองคู

              143

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
47    โครงการเสริมทักษะชีวติ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบยัง่ยนื โรงเรียน
บ้านหนองขนาน

 1.เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

 1.นักเรียนชั้น ป.
1- ป.6

 -  - 30,000            30,000            30,000             นกัเรียนเข้าร่วม
กจิกรรม ร้อยละ 
100

 1.โรงเรียนมีสวน
สมุนไพรไว้เปน็แหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
หอ้งเรียน 2.ผู้เรียน
เกดิกระบวนการ
เรียนรู้เร่ืองสมุนไพร
ในทอ้งถิ่น

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านหนองขนาน

48    โครงการค่ายศิลปะเพือ่
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
โรงเรียนบ้านสด า

 1.เพือ่ให้นักเรียนมีจตินา
การในการสร้างสรรค์
ศิลปะ                     2.
เพือ่ให้นักเรียนรู้จกัท างาน
เป็นหมู่คณะ ได้แสดงออก
ในทางที่เหมาะสม

 1.นักเรียนชั้น ป.
1- ป.6

 -  - 20,000            20,000            20,000             นกัเรียนเข้าร่วม
กจิกรรม ร้อยละ 
100

 1.นกัเรียนมีจิตนา
การในการสร้างสรรค์
ศิลปะ                   
  2.นกัเรียนรู้จัก
ท างานเปน็หมู่คณะ 
ได้แสดงออกในทางที่
เหมาะสม

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านสด า

49    โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วชิาการนักเรียนโรงเรียน
บ้านซ า

 1ส่งเสริมสนับสนุนให้
โอกาสนักเรียนได้แสดง
ศักยภาพทางด้านศิลปะ
และวชิาการ

 ผลงานวชิาการ
นักเรียนป.1-ป.6

 -  - 20,000            20,000            20,000             นกัเรียนเข้าร่วม
กจิกรรม ร้อยละ 
100

 นกัเรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถตาม
ศักยภาพอยา่งเต็มที่

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านซ า

144                 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.2 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
50    โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และการพัฒนาIQ-Eqนักเรียน
 โรงเรียนบ้านพยอม

 1ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาIQ-EQ

 1.นักเรียนชั้น 
อนุบาล- ป.6

 -  - 50,000            50,000            50,000             นกัเรียนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
10

 นกัเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาIQ-EQ

 กอง
การศึกษา/รร.
บ้านพยอม

51    โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ โรงเรียนร่มโพธิ์
วทิยา

 1ส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนมีส่ือการสอน 2.
เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึก
ปฎิบัติทดลองจริง

 1.นักเรียนชั้น ม
1- ม.6

 -  - 100,000          100,000          100,000           นกัเรียนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
100

 นกัเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

 กอง
การศึกษา/รร.
ร่มโพธิ์วทิยา

33                   40                   51                   51                   51                   

  -   -      11,210,000      12,480,000      13,300,000      13,300,000      14,300,000   -   -   - 

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 รวมงบประมาณ

 ที่

รวมโครงการ

 โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.3 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการส่งเสริม

สนบัสนนุกจิกรรม อสม.
 เพื่ออดุหนนุกจิกรรม 
 อสม.

 14 หมู่บา้น
       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000

 14 หมู่บา้น  อสม.ได้จัด
กจิกรรมด้าน
สาธารณสุข

 กอง
สาธารณสุขฯ

    2  โครงการณรงค์ปอ้งกนั
โรคไข้เลือดออก

 เพื่อปอ้งกนัและ 
ควบคุมโรคติดต่อ

 14 หมู่บา้น

         60,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 อตัราการ
ปว่ยด้วยโรค
ไข้เลืออดออก
ลดลง

 ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบั
ไข้เลืออดออก

 กอง
สาธารณสุขฯ

    3  โครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์การ
ปอ้งกนัโรคติดต่อในชุมชน

 เพื่อปอ้งกนัและ 
ควบคุมโรคติดต่อ

 14 หมู่บา้น

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 14 หมู่บา้น  ได้จัดกจิกรรม
ปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ

 กอง
สาธารณสุขฯ

    4  โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
พน่หมอกควัน

 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพน่
หมอกควันก าจัด
พาหะน าโรค
ไข้เลือดออก

 จ านวน 1 
เคร่ือง

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 1 เคร่ือง  ลดอตัราการ
ปว่ยด้วยโรค
ไข้เลือดออก

 กอง
สาธารณสุขฯ

              146

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.3 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    5  โครงการพฒันาระบบ

การก าจัดขยะมลูฝอยติด
เชื้อ

 เพื่อกอ่สร้างเตาเผา
มลูฝอยติดเชื้อ

 1 เตา

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 1 เตา  มเีตาเผาขยะ
มลูฝอย  ปอ้งกนั
เชื้อโรค

 กอง
สาธารณสุขฯ

    6  โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ีของพนกังาน

 เพื่อใหพ้นกังาน
เทศบาลทกุคนได้รับ
การตรวจสุขภาพ

 1 คร้ัง /ปี

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 1 คร้ัง /ปี  พนักงานเทศบาล
ได้รับทราบ
สภาวะสุขภาพ
ของตนเอง

 กอง
สาธารณสุขฯ

    7  โครงการรณรงค์ปอ้งกนั
โรคพษิสุนขับา้

 ควบคุมโรคพษิสุนขับา้  14 หมู่บา้น

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 อัตราการป่วย
ด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง

 สัตวเ์ล้ียงได้รับการ
ฉีดวคัซีนเพือ่
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

 กอง
สาธารณสุขฯ

    8  โครงการส่งเสริมแพทย์
แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก

 เพื่อบริการประชาชน
ทั่วถึง

 1,000 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 มกีจิกรรม
แพทย์แผนไทย
ในหมู่บา้น

 ประชาชนใน
ต าบลมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า

 กอง
สาธารณสุขฯ

                 147

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.3 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    9  โครงการตรวจหา

สารเคมตีกค้างใน
เกษตรกรกลุ่มเส่ียง

 เพื่อตรวจหาสารเคมี
ตกค้างในเลือด
เกษตรกรกลุ่มเส่ียง

2,000 คน

         60,000          60,000          60,000          60,000          60,000

 ประชาชน
กลุ่มเส่ียง
ได้รับการตรวจ
ไมน่อ้ยกว้า
ร้อยละ 50

 เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
การตรวจ
สุขภาพและ
สุขภาพดี

 กอง
สาธารณสุขฯ

  10  โครงการควบคุมโรคเลป
โตสไปโรซีส

 เพื่อใหป้ระชาชนได้
รู้จักการปอ้งกนัตัวเอง

9,000 คน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000

 อตัราการ
ปว่ยด้วยโรค
ลดลงร้อยละ 
20

 เพื่อให้
ประชาชน
ปลอดภยัจากโรค
เลปโตสไปโรซีส

 กอง
สาธารณสุขฯ

  11  โครงการปอ้งกนัและ
แกไ้ขหญิงต้ังครรภท์ี่มี
น้ าหนกัต่ ากว่าเกณฑ์

 เพื่อสุขภาพของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

300 คน

         90,000          90,000          90,000          90,000          90,000

 หญิงต้ังครรภ์มี
น้ าหนักตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 
80

 ประชาชนได้รับ
การดูแลเพื่อให้
สุขภาพดี

 กอง
สาธารณสุขฯ

                 148

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.3 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  12  โครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ
 เพื่อเปน็สวัสดิการ
ดูแลผู้สูงอายุ

1,000 คน

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000

 ผุ้สูงอายุได้รับ
การดูแลร้อย
ละ 80

 ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลสุขภาพ
อย่างทั่วถึง

 กอง
สาธารณสุขฯ

  13  โครงการพฒันางาน
ด้านสาธารณสุขมลูฐาน
ในเขตต าบล

 เพื่อสนบัสนนุการ
พฒันางานด้าน
สาธารณสุข

 ต าบลโพธิก์ระ
สังข์

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000

 ต าบลโพธิ์
กระสังข์

 เกดิการ
ด าเนนิงานด้าน
สาธารณสุข
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 กอง
สาธารณสุขฯ

  14  โครงการณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ในเด็กและ
เยาวชนต าบลโพธิ์กระสังข์

 เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนมคีวามรู้เร่ือง
อนามยัเจริญพนัธุ์

 นักเรียน
ระดับประถม
ปลายและมัธยม
ต้นทั้ง 6 โรงเรียน          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 เด็กและเยาวชน
มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 60

 เด็กและ
เยาวชนมคีวามรู้
เร่ืองอนามยัวัย
เจริญพนัธุ์

 กอง
สาธารณสุขฯ

              149

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.3 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  15  สนบัสนนุกองทนุ

หลักประกนัสุขภาพต าบล
 เพือ่สนับสนุนงบประมาณ
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ฟืน้ฟูสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล
เบือ้งต้น

10,000 คน

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 มกีารสมทบ
เงินเข้า
กองทนุทกุปี
ตามที่ก าหนด

 ประชาชนจะ
รับการดูแล
เพื่อใหสุ้ขภาพดี

 กอง
สาธารณสุขฯ

  16  โครงการอนามยัแมแ่ละ
เด็ก

 เพือ่เตรียมความพร้อม
และพัฒนาการเล้ียงลูก
อยา่งมืออาชีพ

 หญิงมคีรรภ ์
100 คน        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 หญิงมคีรรภ ์
100 คน

 เล้ียงลูกได้ดีขึ้น
และถูก
สุขลักษณะ

 กอง
สาธารณสุขฯ

  17  โครงการณรงค์ปอ้งกนั
เด็กจมน้ า

 เพื่อเตรียมการปอ้งกนั
เด็กจมน้ าในพื้นที่

 ประชาชนทั้ง14 
หมู่บ้าน/โรงเรียน
ทั้ง 6โรงเรียน          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 ไมม่อีบุติัเหตุ
เด็กจมน้ า

 ไม่มีการจมน้ าใน
พืน้ที่และพืน้ที่เส่ียง
ได้รับการจดัการ

 กอง
สาธารณสุขฯ

  18  โครงการส่งเสริม
กจิกรรมศูนย์พฒันา
ครอบครัวต าบล

 เพื่อจัดกจิกรรมศูนย์
พฒันาครอบครัว

 ปลีะ 80 
ครอบครัว          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000

 จ านวนครอบครัวที่
เข้าร่วมกจิกรรม
ร้อยละ60 เข้าใจ
กจิกรรมการดูแล
ครอบครัว

 ครอบครัว
กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้

 กอง
สาธารณสุขฯ

                 150

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.3 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  19  โครงการเยาวชนสร้าง

ภมูคุ้ิมกนัยาเสพติด
 เพื่อใหเ้ยาวชน
หา่งไกลยาเสพติด

 เยาวชน 400
 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
ร้อยละ 60

 เยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ืองการ
ปอ้งกนัให้
หา่งไกลยาเสพติด

 กอง
สาธารณสุขฯ

  20  โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทกุขยะ

 เพื่อช่วยในการ
จัดเกบ็ขยะได้ตาม
ความต้องการของ
ประชาชน

 1 คัน

    2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000

 1 คัน  มรีถเกบ็ขนขยะ
เพยีงพอ

 กอง
สาธารณสุขฯ

21   โครงการสนบัสนนุการ
ด าเนนิการด้านงาน
สาธารณสุข

  - ประชาชนมีสุขภาพดี
  - ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

 ประชาชน 14
 หมู่บา้น

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        มผู้ีมารับ
บริการด้าน
สุขภาพมากขึ้น

 ประชาชน
สุขภาพดี

 กอง
สาธารณสุข
ฯ/รพ.สต.
โพธิก์ระสังข์

151           

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.3 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
22   โครงการโพธิก์ระสังข์

ร่วมใจปอ้งกนัอบุติัเหตุ
 อาสาสมคัร
สาธารณสุขผู้น า มี
ความรู้เร่ืองการช่วยกู้
ชีพฉุกเฉิน

 อาสาสมคัร
ผ่านการ
ฝึกอบรมกู้ชีพ

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        อาสาสมคัรมี
ความรู้และ
ปฎบิติังานใน
ชุมชน

 ประชาชนได้รับ
การดูแลในภาวะ
ฉุกเฉิน

 กอง
สาธารณสุข
ฯ/รพ.สต.
โพธิก์ระสังข์

23   โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนขับา้ ตามพระปณิธาน
 ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง
เธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อคัรราช
กมุารี กรมพระศรีสังส
วางควัฒน วรขัติยราช
นารี

 เพื่อควบคุมโรค
พษิสุนขับา้

 14 หมู่บา้น 75,000         80,000         85,000         90,000         95,000          อตัราการ
ปว่ยด้วยโรคพษิ
สุนขับา้ลดลง 

 สัตว์เล้ียงได้รับ
การฉีดวัคซีน
โรคพษิสุนขับา้
ทั้งต าบล

กองสาธารณสุข

152           

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.3 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
24   โครงการส ารวจข้อมูล

สัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า

 เพื่อวางแผน
ปอ้งกนัควบคุม
โรค
พษิสุนขับา้

 ส ารวจ จ านวน
 สุนขัและ
แมวทั้ง14 
หมู่บา้น

14,000         16,000         18,000         20,000         22,000          มขี้อมลู
จ านวน
ประชากรสุนขั
และแมวต าบล
โพธิก์ระสังข์

 ประชาชนมกีาร
ขึ้นทะเบยีนสัตว์
เล้ียงเพื่อรับ
บริการฉีดวัคซีน

 กอง
สาธารณสุขฯ

25   การด าเนนิโครงการ
ตามแนว
ทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
(หมู่บา้นล่ะ20,000 
บาท)

 เพื่อด าเนนิโครง
การตามแนว
ทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

 14หมู่บา้น 280,000       280,000       280,000       280,000       280,000        ด าเนนิ
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 
ทั้ง 14 
หมู่บา้น 

 ประชาชามี
สุขภาพที่ดีขึ้น

 กอง
สาธารณสุขฯ

  -   -    4,639,000    4,636,000    4,643,000    4,650,000    4,657,000   -   -   - 

             153

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 รวม  25  โครงการ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการช่วยเหลือผู้

ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
 เพือ่ช่วยเหลือผู้ยากจน
และด้อยโอกาส

  500 คน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

  500 คน  ผู้ยากจนและด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ

 ส านกัปลัด

    2  โครงการกอ่สร้างบา้น
ทอ้งถิ่นไทยฯ

 เพื่อสงเคราะห์
ประชาชนที่มรีายได้
นอ้ยและด้อยโอกาส

 ปลีะ 1หลัง

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 ปลีะ 1หลัง  ผู้มรีายได้นอ้ย
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล

กองช่าง

   3  โครงการอบรมให้
ความรู้การปอ้งกนัการ
กระท าความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี

 เพื่อใหค้วามรู้ในการ
ปอ้งกนัการกระท า
ความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี

 ปีละ 100 
คน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 ได้รับความรู้ใน
การป้องกันการ
กระท าความ
รุนแรงต่อเด็ก
และสตรี  ร้อยละ
 60

 ได้รับความรู้  ส านักปลัด

  -   -          400,000          400,000          400,000          400,000          400,000   -   -   - 

                 154

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

 รวม  3   โครงการ

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการบวชสามเณร

ภาคฤดูร้อน
 เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหเ้ด็กและ
เยาวชนช่วงปดิภาค
เรียน

 100 คน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000

 100 คน  เด็กและเยาวชน
ได้รับการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม

 กอง
การศึกษาฯ

    2  โครงการปริวาสกรรม 
ปฏบิติัธรรม

 เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหเ้ด็กและ
เยาวชน

 100 คน

         60,000          60,000          60,000          60,000          60,000

 100 คน  เพื่ออบรม
คุณธรรม
จริยธรรมใหเ้ด็ก
และเยาวชน

 กอง
การศึกษาฯ

    3  โครงการลานวัฒนธรรม  เพื่อเด็กและเยาวชน
เรียนรู้การอนรัุกษ์
วัฒนธรรมอนัดีงาม

 1,000 คน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000

 1,000 คน  เด็กและ
เยาวชนรู้จัก
อนรัุกษ์
วัฒนธรรมไทย
อนัดีงาม

 กอง
การศึกษาฯ
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 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    4  โครงการบญุเผวตเทศ

มหาชาติ
 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
บญุเดือน 4

 1 คร้ัง/ปี

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 1 คร้ัง/ปี  ประชาชนได้
สืบทอด
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 กอง
การศึกษาฯ

    5  โครงการค่ายพทุธบตุร  เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหเ้ด็กและ
เยาวชน

 500 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 500 คน  เด็กและเยาวชน
ได้รับการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม

 กอง
การศึกษาฯ

    6  โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

 เพื่ออนรัุกษสื์บสาน
ประเพณีทอ้งถิ่น

 ปลีะ 1 คร้ัง

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 ปลีะ 1 คร้ัง  ประชาชนร่วม
กจิกรรม
ประเพณี
สงกรานต์

 กอง
การศึกษาฯ
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 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    7  โครงการจัดกจิกรรมวัน

แมแ่หง่ชาติ
 เพื่อจัดกจิกรรมวันแม่  ปลีะ 1 คร้ัง

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000

 ปลีะ 1 คร้ัง  ประชาชนร่วม
กจิกรรมวันแม่
แหง่ชาติ

 กอง
การศึกษาฯ

    8  โครงการพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด

 เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหเ้ด็กและ
เยาวชน

 100 คน

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000

 100 คน  เพื่ออบรม
คุณธรรม
จริยธรรมใหเ้ด็ก
และเยาวชน

 กอง
การศึกษาฯ

    9  โครงการศูนย์วัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน

 เพื่อจัดต้ังเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรม

 1 ศูนย์

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000

 เยาวชนร้อย
ละ 60 เข้า
ร่วมกจิกรรม

 เพื่ออบรม
คุณธรรม
จริยธรรมใหเ้ด็ก
และเยาวชน

 กอง
การศึกษาฯ
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 โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  10  โครงการสืบสาน

ประเพณีเข้าพรรษา
 อนรัุกษป์ระเพณี 
และท านบุ ารุง
พระพทุธศาสนา

 ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 ปลีะ 1 คร้ัง  ประชาชนและ
เยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์ 
และท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

 กอง
การศึกษาฯ

  11  โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีหมู่บา้น

 เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่นอนัดี
งาม

 งานกฐิน,ออก
พรรษา, 
ปริวาสกรรม

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000
 งานกฐิน,
ออกพรรษา, 
ปริวาสกรรม

 ประเพณี
วฒันธรรมพืน้บ้าน
ได้รับการสืบทอด

 กอง
การศึกษาฯ

  12  โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

 เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบ
ทอดศิลปะเพณีทอ้งถิ่น

  จ านวน 1 
คร้ัง/ปี          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

  จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

 ศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี 
ได้รับการอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู สืบถอด

 กอง
การศึกษา

  13  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็ก
และเยาวชน/บันทึกประวติั
ชาวกูย

 เพื่อใหม้แีหล่งเรียนรู้  จ านวน 2 แหง่

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000

 จ านวน 2 แหง่  มแีหล่งเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป

 กอง
การศึกษา

                 158

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  14  โครงการจัดกจิกรรมวัน

ส าคัญ
 อนรัุกษป์ระเพณี 
และท านบุ ารุง
พระพทุธศาสนา

 ปลีะ 2 คร้ัง

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000

 ปลีะ 2 คร้ัง  ประชาชนและ
เยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์ 
และท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

 กอง
การศึกษาฯ

  15  โครงการธรรมสมานฉันท์  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนได้ฟงั
ธรรมะ อบรมคุณะรรม

 เด็ก เยาวชน 
200 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 เด็ก เยาวชน 
 200 คน

 เด็ก เยาวชน 
ได้รับการอบรม
คุณธรรม

 กอง
การศึกษาฯ

  16  โครงการด้านกฬีาและ
นนัทนาการ แข่งขันกฬีา
ระดับหนว่ยงาน (กฬีา4
หนว่ยงาน,การ
พฒันาการกฬีาจังหวัด)

 เพื่อใหบ้คุลากรของ
ทอ้งถิ่นมสุีขภาพ
แข็งแรงและสามคัคี

 เข้าร่วม
แข่งขันกฬีาใน
ระดับต่างๆ

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 เข้าร่วมแข็ง
ขันกฬีาใน
ระดับต่างๆ

 บุคลากรของ
ท้องถิ่นมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
และมีความสามัคคี

 กอง
การศึกษาฯ

                 159

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  17  โครงการแข่งขันกฬีา

ต าบลโพธิก์ระสังข์
สัมพนัธ์ต่อต้านยาเสพติด

 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลาให้
เกดิประโยชน ์และมี
สุขภาพที่ดี

 เด็ก เยาวชน  
ประชาชน   ปี
ละ 2,000 คน        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 เด็ก เยาวชน 
 ประชาชน   
ปลีะ 2,000 
คน

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  มี
สุขภาพแข็งแรง 
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

 กอง
การศึกษาฯ

  18  โครงการแข่งขันกฬีา
ทอ้งถิ่นสัมพนัธ์

 เพื่อใหบ้คุลากรของ
ทอ้งถิ่นมสุีขภาพ
แข็งแรงและสามคัคี

 เข้าร่วม
แข่งขันกฬีาใน
ระดับต่างๆ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 เข้าร่วม
แข่งขันกฬีาใน
ระดับต่างๆ

 บคุลากรของ
ทอ้งถิ่นมสุีขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
 และมคีวาม
สามคัคี

 กอง
การศึกษาฯ

  19  โครงการแข่งขันกฬีา
ฟตุบอลต่อต้านยาเสพ
ติดต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและ
สามคัคี

 เด็กเยาวชน
ประชาชนใน
ต าบลโพธิก์ระ
สังข์

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 เด็กเยาวช
ประชาชนใน
ต าบลโพธิก์ระ
สังข์ได้ร่วม
แข่งขัน

 ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และมี
ความสามคัคี

 กอง
การศึกษาฯ

              160

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  20  โครงการจัดซ้ือวัสดุกฬีา  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก

และเยาวชนใช้เวลาให้
เกดิประโยชน ์และมี
สุขภาพที่ดี

 เด็ก เยาวชน  
ประชาชน   ปี
ละ 2,000 คน        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 เด็ก เยาวชน 
 ประชาชน   
ปลีะ 2,000 
คน

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  มี
สุขภาพแข็งแรง 
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

 กอง
การศึกษาฯ

  21  โครงการกอ่สร้างลาน
กฬีาเอนกประสงค์

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

 มลีานกฬีา
ส าหรับออก
ก าลังกาย 2 
แหง่

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 มลีานกฬีา
ส าหรับออก
ก าลังกาย2 
แหง่

 ประชาชนใน
ต าบลมสีถานที่
ออกก าลังกาย

 กองช่าง

  22  โครงการแข่งขันกฬีา
ต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังภาย

 ประชาชน
เยาวชน ใน
ต าบล 1000 
คน

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 ประชาชนเข้า
ร่วมกจิกรรม 
ไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 60

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  มี
สุขภาพแข็งแรง 
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

 กอง
การศึกษาฯ

                 161

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  23  โครงการแข่งขันชกมวย

ไทย ต าบลโพธิก์ระสังข์
 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชน 
ประชาชนใช้เวลาให้
เกดิประโยชน ์และมี
สุขภาพที่ดี

 เยาวชนใน
ต าบล500  คน

         70,000          70,000          70,000          70,000          70,000

 เยาวชนเข้า
ร่วมกจิกรรม 
ไมน่อ้ยกกว่า
ร้อยละ 60

 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  มี
สุขภาพแข็งแรง 
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

 กอง
การศึกษาฯ

  24  โครงการแข่งขันกฬีา
เชื่อมสัมพนัธ์ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายเสริมสร้าง
สุขภาพ

 เพื่อใหบ้คุลากรของ
ทอ้งถิ่นและภาค
เครือข่ายมสุีขภาพ
แข็งแรงและสามคัคี

 เข้าร่วม
แข่งขันกฬีาใน
ระดับต่างๆ        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000

 เข้าร่วมแข็ง
ขันกฬีาใน
ระดับต่างๆ

 บคุลากรของ
ทอ้งถิ่นมสุีขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
 และมคีวาม
สามคัคี

 กอง
การศึกษาฯ

  25  โครการอดุหนนุ
หนว่ยงานด้านการกฬีา

 เพื่ออดุหนนุหนว่ยงาน
 สนบัสนนุส่งเสริม
กจิกรรมโครงการด้าน
กฬีา

 1 หนว่ยงาน

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 ได้อดุหนนุ 1
 หนว่ยงาน

 หน่วยงาน ได้รับ
การสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรม
โครงการด้านกีฬา

 กอง
การศึกษาฯ

              162

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  26  โครงการซ้ือเคร่ืองออก

ก าลังกายกลางแจ้ง
 เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังภายในหมู่บา้น

 1 แหง่

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000

 1 แหง่  ประชาชนใน
ต าบลมสุีขภาพ
แข็งแรง

 กอง
การศึกษาฯ

  -   -    2,590,000    2,590,000    2,590,000    2,590,000    2,590,000   -   -   - 
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 รวม  26   โครงการ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ที่  โครงการ

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.6  แผนงานงบกลาง

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
   1  โครงการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ปีละ 
1,300  คน       10,000,000       15,000,000       20,000,000       25,000,000       25,000,000

 ปีละ 
1,300  คน

 ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล

 ส านักปลัด

   2  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ

 เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ

 ปีละ150 
คน     2,000,000     3,000,000     4,000,000     5,000,000     5,000,000

 ปีละ150 
คน

 ผู้พิการได้รับ
การดูแล

 ส านักปลัด

   3  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อเอดส์

 เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชิ้อ
เอดส์

 ปีละ 40 คน
    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000

 ปีละ 40 คน  ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับการดูแล

 ส านักปลัด

    4  สนบัสนนุกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพต าบล

 เพือ่สนับสนุนงบประมาณ
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ฟืน้ฟูสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล
เบือ้งต้น

10,000 คน

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000

 มกีารสมทบ
เงินเข้า
กองทนุทกุปี
ตามที่ก าหนด

 ประชาชนจะ
รับการดูแล
เพื่อใหสุ้ขภาพดี

 กอง
สาธารณสุขฯ

  -   -      12,500,000      18,500,000      24,500,000      30,500,000      30,500,000   -   -   - 

  -    32,529,000    39,796,000    46,623,000    52,630,000    53,637,000   -   -   - 

164              

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 รวม  4   โครงการ

 ยทุธศาสตร์ที่ 3   รวมทั้งสิ้น    105  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.1 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการอบรมอาสาสมัคร

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 อาสาสมคัร ปี
ละ 100 คน

         70,000          70,000          70,000         70,000         70,000

 อาสาสมคัร ปี
ละ 100 คน

 อาสาสมัคร
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุขฯ

    2  โครงการบ ารุงรักษา
และฟื้นฟทูี่
สาธารณประโยชน์

 เพื่อใหป้ระชาชนได้
ใช้ประโยชนร่์วมกนั

 ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งต าบล        200,000        200,000        200,000       200,000       200,000

 ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งต าบล

 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
และช่วยกันรักษา

 กอง
สาธารณสุขฯ

    3  โครงการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 เพือ่ให้ประชาชนได้เห็น
ถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

  ปลูกต้นไมป้ี
ละ 3,000 ต้น          50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 ได้ปลูกต้นไม ้
3,000 ต้น

 
ทรัพยากรธรรมชาติ
คงอยูก่ับคนรุ่นหลัง
ต่อไป

 กอง
สาธารณสุขฯ

    4  โครงการปลูกสวนปา่
เฉลิมพระเกยีรติ

 เพื่อใหป้ระชาชนได้
เหน็ถึงความส าคัญของ
ธรรมชาติ

 ปลุกปา่ปลีะ 
10 ไร่        500,000        500,000        500,000       500,000       500,000

 ปลูกปา่ปลีะ
10 ไร่

 
ทรัพยากรธรรมชาติ
คงอยูก่ับคนรุ่นหลัง
ต่อไป

 กอง
สาธารณสุขฯ

                 165

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    5  โครงการขยะแลกไข่  เพื่อกระตุ้นจิตส านกึ

ใหรู้้คุณค่าขยะ/
สามารถคัดแยกขยะได้

 ประชาชนเข้า
ร่วม500 คน

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 ประชาชนเข้า
ร่วม 500 คน

 ประชาชนมี
จติส านึกรู้คุณค่า
ขยะ/สามารถคัด
แยกขยะได้

 กอง
สาธารณสุขฯ

    6  โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพและการ
บริหารจัดการขยะใหรู้้
คุณค่าตามหลักธรรม
มาภบิาล

 เพื่อใหก้ารจัดการขยะ
เปน็ไปตามหลักธรร
มาภบิาล

 1 แหง่

       100,000        100,000        100,000       100,000       100,000

 1 แหง่  การจัดการขยะ
เปน้ไปตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล

 กอง
สาธารณสุขฯ

    7  โครงการปลูกปา่ชุมชน  เพื่อเพิ่มปริมาณปา่
ใหก้บัชุมชน

 ปลูกปา่ชุมชน
ปลีะ 11 ไร่

       100,000        100,000        100,000       100,000       100,000

 ปลูกปา่
ชุมชนปลีะ 11

 ไร่

 ประชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์าก
ปา่ชุมชน

 ส านกัปลัด

                 166

 งบประมาณ
 โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    8  โครงการส่งเสริมการท า

การเกษตรแบบเกษตร
อนิทรีย์

 เพื่อใหป้ระชาชนลด
ต้นทนุการผลิตและ
กลับมาท าเกษตรแบบ
อนิทรีย์

 ประชาชนเข้า
ร่วม 200 คน

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 ประชาชนเข้า
ร่วม 200 คน

 เพือ่ให้ประชาชน
ได้ลดต้นทุนการ
ผลิตและท าเกษตร
อินทรีย์

 กอง
สาธารณสุขฯ

    9  โครงการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 เพือ่ปลูกจติส านึกการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน

 จดักจิกรรมรณรงค์ปี
ละ 1 คร้ัง/กจิกรรม
ปลูกป่าชมุชน/
กจิกรรมส่งเสริม
เกษตรอนิทรีย์

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 มีกิจกรรมการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
ในท้องถิ่น

 สภาพแวดล้อม
ดีขึ้น

 กอง
สาธารณสุขฯ

  10  โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดเนื่องในวนัส าคัญต่างๆ
(big cleaing day)

 เพือ่ปลูกจติส านึกการ
รักษาความสะอาดให้แก่
ประชาชน

 จดักิจกรรมการ
รักษาความสะอาด
ในวนัส าคัญต่างๆ          50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 จดักิจกรรมการ
รักษาความ
สะอาดในวนั
ส าคัญต่างๆ

 สภาพแวดล้อม
ดีขึ้น

 กอง
สาธารณสุขฯ

  11  โครงการต าบลนา่อยู่  เพือ่ปลูกจติส านึกการ
รักษาความสะอาดให้แก่
ประชาชน

 จัดกจิกรรม
ต าบลนา่อยู่        200,000        200,000        200,000       200,000       200,000

 จัดกจิกรรม
ต าบลนา่อยู่

 สภาพแวดล้อม
ดีขึ้น

 กอง
สาธารณสุขฯ

                 167

 งบประมาณ
 โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ที่
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  12  โครงการปรับปรุง 

พฒันาหนองซ านอ้ยเปน็
สถานที่ผักผ่อนและ
อนรัุกษพ์นัธุสั์ตว์น้ า

 1. เพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม                  
  2. เป็นสถานที่พักผ่อน
และแหล่งท่องเที่ยว        
 3. อนุรักษ์พันธุ์สัตวน์้ า

 1 แหง่        100,000        100,000        100,000       100,000       100,000  1 แหง่  อนรัุกษพ์นัธุ์
สัตว์น้ าและเปน็
สถานที่พกัผ่อน

 กอง
สาธารณสุขฯ

  13  โครงการประกวดหนา้
บา้นนา่มอง

 เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
ปรับปรุงภมูทิศันใ์น
เขตต าบล

 จัดกจิกรรม
การปรับปรุง
ภมูทิศัน ์1 คร้ัง

       100,000        100,000        100,000       100,000       100,000

 จดักิจกรรมการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
 1 คร้ัง

 ชุมชนสะอาด
และนา่อยู่

 กอง
สาธารณสุขฯ

  14  จัดซ้ือถังขยะในหมู่บา้น  เพื่อรักษาความ
สะอาดในหมู่บา้น

 14 หมู่บา้น

       100,000        100,000        100,000       100,000       100,000

 14 หมู่บา้น  ชุมชนมคีวาม
สะอาดและนา่อยู่

 กอง
สาธารณสุขฯ

                 168

 งบประมาณ  หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  15  กองทนุธนาคารขยะ  เพื่อรักษาความ

สะอาดในหมู่บา้น
 14 หมู่บา้น

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 14 หมู่บา้น  ชุมชนมคีวาม
สะอาดและนา่อยู่

 กอง
สาธารณสุขฯ

  16  โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะมลูฝอยใน
ครัวเรือน

 เพื่อใหป้ระชาชนรู้คัด
แยกขยะ

 14 หมู่บา้น
       100,000        100,000        100,000       100,000       100,000

 14 หมู่บา้น  ชุมชนมคีวาม
สะอาดและนา่อยู่

 กอง
สาธารณสุขฯ

  17  โครงการเกบ็ขยะสะสม
เงินทอง คุ้มครองอนาคต
เหลือศูนย์ในชุมชน

 เพื่อใหป้ระชาชนรู้คัด
แยกขยะ

 ประชาชนทั้ง 
14หมู่บา้น

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 กจิกรรมการ
คัดแยกขยะ
เช่นธนาคาร
ขยะ

 ชุมชนมคีวาม
สะอาดและนา่อยู่

 กอง
สาธารณสุขฯ

  18  โครงการปรับปรุง
สถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย
ใหเ้ปน็สถานที่เทกอง
ขยะมลูฝอยควบคุม

 เพือ่ปรับปรุงแบบการเท
กองขยะมูลฝอยให้เป็น
สถานที่เทกองขยะแบบ
ควบคุมลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

 สถานที่ก าจัด
ขยะเทศบาล
ต าบลโพธิก์ระ
สังข์

       300,000        300,000        300,000       300,000       300,000

 สถานที่ก าจัด
ขยะแบบเท
กองได้รับการ
ปรับปรุง

 ขยะมลูฝอย
ได้รับการก าจัด
ถูกต้อง

 กอง
สาธารณสุขฯ

                 169

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  19  โครงการจ้างเหมาก าจัด

ขยะมลูฝอย
 เพื่อน าขยะมลูฝอยไป
ก าจัดใหถู้กต้องตาม
หลักวิชาการ

 รวบรวมขยะ
ส่งต่อก าจัดบอ่
ขยะที่ได้
มาตรฐาน

       300,000        300,000        300,000       300,000       300,000

 ไมม่มีลูฝอย
ตกค้างในพื้นที่

 ขยะมลูฝอย
ได้รับการก าจัด
ถูกต้อง

 กอง
สาธารณสุขฯ

  20  โครงการก าจัดของเสีย
อนัตรายจากชุมชน(ขยะ
มพีษิ)

 เพื่อรวบรวมของเสีย
อนัตรายในหมู่บา้นไป
ก าจัดใหถู้กต้อง

 รวบรวมขยะ
อนัตรายส่งต่อ
ก าจัดใหไ้ด้
มาตรฐาน

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 ขยะมพีษิ
ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูก
วิธี

 ขยะมพีษิใน
หมู่บา้นลดลง

 กอง
สาธารณสุขฯ

  21  โครงการสร้างเตาเผา
ขยะมาตรฐาน

 เพื่อน าขยะมลูฝอยไป
ก าจัดใหถู้กต้องตาม
หลักวิชาการ

 รวบรวมขยะ
ส่งต่อก าจัดบอ่
ขยะที่ได้
มาตรฐาน

       500,000        500,000        500,000       500,000       500,000

 ไมม่มีลูฝอย
ตกค้างในพื้นที่

 ขยะมลูฝอย
ได้รับการก าจัด
ถูกต้อง

 กอง
สาธารณสุขฯ

  22  โครงการอบรมการ
จัดการน้ าเสียในครัวเรือน

 เพื่อก าจัดน้ าเสียใน
ครัวเรือน

 14 หมู่บา้น

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 มีการจดัการน้ า
เสียในครัวเรือน

 น้ าเสียได้รับ
การจัดการที่
ถูกต้อง

 กอง
สาธารณสุขฯ
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 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  23  โครงการปรับปรุงที่ทิ้ง

ขยะ
 เพื่อความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ

 1 แหง่

       100,000        100,000        100,000       100,000       100,000

 มกีาร
ปรับปรุงที่ทิ้ง
ขยะ

 มทีี่ทิ้งขยะที่ถูก
สุขลักษณะ

 กอง
สาธารณสุขฯ

  24  โครงการการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าอปุโภคบริโภค

 เพื่อตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า

 ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า 
อย่างนอ้ยปลีะ 
1คร้ัง

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 แหล่งน้ า
อปุโภคบริโภค
ได้ทราบ
คุณภาพ

 ส่ิงปฏกิลูได้รับ
การก าจัดถูกต้อง

 กอง
สาธารณสุขฯ

  25  โครงการรักษป์า่  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

 เด็กและ
เยาวชน จ านวน
 1,000 คน

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 เด็กและ
เยาวชน 
จ านวน 
1,000 คน

 เด็กและ
เยาวชนอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ

 กอง
สาธารณสุขฯ

                 171

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณ
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  26  โครงการอบรมให้

ความรู้การประหยัด
พลังงาน

 เพื่อใหป้ระชาชน
เรียนรู้การประหยัด
พลังงาน

 ประชาชน 14
 หมู่บา้น

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000
 ประชาชน 14
 หมู่บา้น

 ประชาชน
สามารถ
ประหยัด
พลังงานได้

 กอง
สาธารณสุขฯ

  27  โครงการส่งเสริมการ
อนรัุกษพ์ลังงานในชุมชน

 เพื่อใหป้ระชาชน
เรียนรู้การประหยัด
พลังงานใช้พลังงาน
ทดแทน

 ประชาชน 14
 หมู่บา้น

         50,000          50,000          50,000         50,000         50,000

 ประชาชน 14
 หมู่บา้น

 ประชาชน
สามารถ
ประหยัด
พลังงานได้

 กอง
สาธารณสุขฯ

  -   -    3,420,000    3,420,000    3,420,000       3,420,000       3,420,000   -   -   - 

  -      3,420,000      3,420,000      3,420,000     3,420,000     3,420,000   -   -   - 
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 ยทุธศาสตร์ที่ 4   รวมทั้งสิ้น    27  โครงการ

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

 รวม 27  โครงการ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การบรหิารจัดการภาครฐัโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการเทศบาล เยี่ยม

บา้นใหบ้ริการถ้วนหนา้
 เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างประชาชน 
ผู้น าชุมชน ในพื้นที่
ต าบล

 14 หมู่บา้น

         50,000          50,000          50,000          50,000         50,000

 14 หมู่บา้น  ประชาชน ผู้น า
ชุมชนมี
ความสัมพนัธ์ที่ดี
ต่อ เทศบาล

 ส านกัปลัด

    2  โครงการหนว่ยบริการ
ภาษเีคล่ือนที่

 เพื่อบริการประชาชน
ในการช าระภาษ ีใหม้ี
ความสะดวกมากขึ้น

 จ านวนคนที่อยูใ่น
ข่ายเสียภาษ1ี.
ภาษีป้าย 9 ป้าย 
2.ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 225 
ราย3.ภาษีบ ารุง
ท้องที่ 2,068บาท

         20,000          20,000          20,000          20,000         20,000

 สามารถ
จัดเกบ็ภาษทีี่
ถูกต้อง
ครบถ้วนไมม่ี
ลูกหนี้ภาษค้ีาง

 เพื่อบริการ
ประชาชนและ
การจัดเกบ็ภาษี
มปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น

 กองคลัง

                 173

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การบรหิารจัดการภาครฐัโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    3  โครงการใหบ้ริการ

ช าระภาษนีอกเวลา
ราชการ

 เพื่อเพิ่มเวลาในการ
ติดต่อราชการนอกจาก
เวลาราชการปกติ
บริการประชาชนใน
การช าระภาษ ีใหม้ี
ความสะดวกมากขึ้น

 ประมาณ 200
 ราย

         10,000          10,000          10,000          10,000         10,000

 14 หมู่บา้น  เพื่อบริการ
ประชาชนและ
การจัดเกบ็ภาษี
มปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น

 กองคลัง

    4  โครงการปรับปรุงข้อมลู
แผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

 เพื่อรวบรวมจัดท า
แผนที่แมบ่ทเพื่อ
ประโยชนใ์นการ
จัดเกบ็จัดท าและ
ปรับปรุงข้อมลูแผนที่
ปจัจุบนั

 จ านวนข่ายที่
ต้องเสียภาษี
จ านวน 49.15 
ตร กม.ที่มีการ
แบ่งบล็อคแบ่ง
โซน จ านวน 19 
โซน 302 บล็อก

       250,000        250,000        250,000        250,000       250,000

 สามารถ
ปรับปรุงภาษี
ได้อย่างถูกต้อง

 ระบบแผนที่
ภาษแีละ
ทะเบยีน
ทรัพย์สินที่เปน็
ปจัจุบนั

 กองคลัง

                 174

 งบประมาณ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การบรหิารจัดการภาครฐัโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    5  โครงการจัดฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
จัดเกบ็รายได้ พสัดุและ
การเงินการบญัชี

 เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่
ปฎบิติังานในแต่ละ
ด้านมคีวามรู้
ความสามารถเข้าใจใน
การปฏบิติังาน

 บุคคลากร
ฝึกอบรม จ านวน
 5 คน

         40,000          40,000          40,000          40,000         40,000

 สามารถจดัเก็บ
ภาษีได้อยา่ง
ถูกต้องครบถ้วน 
สามารถ
ด าเนินการจดัซ้ือ
จดัจา้งได้อยา่ง
ถูกต้อง

 เจ้าหนา้ที่มี
ความรู้
ความสามารถใน
การจัดเกบ็ภาษ ี
พสัดุ และระบบ
บญัชีอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 กองคลัง

    6  โครงการจัดซ้ือ
รถดับเพลิง

 เพื่อใช้อ านวยความ
สะดวกใหแ้กป่ระชาชน
ในการปอ้งภยัพบิติั 
และอคัคีภยั

 1 คัน

    2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000    2,500,000

 1 คัน  มรีถดับเพลิง
เพื่อบริการ
ประชาชนชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อน

 ส านกัปลัด

    7  โครงการจัดซ้ือรถ
โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  
  (รถตู้)

 เพื่อใช้บริการและ
อ านวยความสะดวก
ลดขั้นตอนการ
ปฎบิติังาน

 1 คัน

    1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000    1,300,000

 1 คัน  มรีถตู้ใช้ในงาน
ราชการ

 ส านกัปลัด

                 175

 งบประมาณ
 โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การบรหิารจัดการภาครฐัโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    8  โครงการจัดซ้ือรถยนต์

ส านกังาน
 เพื่อใช้อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฎบิติังาน

 1 คัน

  -   -     1,500,000     1,500,000    1,500,000

 1 คัน  มรีถยนต์ใช้ใน
ราชการ

 ส านกัปลัด

    9  โครงการอบรมสัมมนา
และทศันศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
เทศบาลและพนกังาน
เทศบาล

 เพื่อพฒันาความรู้ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
  พนกังานเทศบาล

 คณะผู้บริหาร/
สมาชิก ได้รับ
การอบรมทกุคน        500,000        500,000        500,000        500,000       500,000

 คณะ
ผู้บริหาร/
สมาชิก 
พนกังาน
เทศบาลได้รับ
การอบรมทกุ

 คณะผู้บริหาร/
สมาชิกม ี 
พนกังาน
เทศบาลความรู้
เพิ่มมากขึ้น

 ส านกัปลัด

  10  โครงการ 5 ส.  เพื่อจัดระบบการ
ท างานใหม้รีะเบยีบ
และส านกังานนา่อยู่

 1 คร้ัง

         10,000          10,000          10,000          10,000         10,000

 1 คร้ัง  ส านกังานมี
ระเบยีบและนา่
อยู่

 ส านกัปลัด

                 176

 งบประมาณ
 โครงการ ที่

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การบรหิารจัดการภาครฐัโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  11  โครงการจัดซ้ือจัดหา

วัสดุอปุกรณ์และ
ครุภณัฑ์ส านกังาน

 เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏบิติังาน

 จัดซ้ือจัดหา
พสัดุส านกังาน

       100,000        100,000        100,000        100,000       100,000

 จัดซ้ือจัดหา
พสัดุส านกังาน

 การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น

 ส านกัปลัด

  12  โครงการจัดท าเว็บไซต์
และวารสาร

 เพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการปฏบิติังาน และ
ประชาสัมพนัธ์ เทศบาล

 1 คร้ัง

         50,000          50,000          50,000          50,000         50,000

 1 คร้ัง  เทศบาลมคีวาม
โปร่งใส 
ประชาชน
สามารถ
ตรวจสอบได้

 ส านกัปลัด

  13  โครงการเวทปีระชาคม
และแผนพฒันาชุมชน

 เพื่อส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมของชุมชนในการ
แกไ้ขปญัหาและ
พฒันาทอ้งถิ่น

 จัดกจิกรรม
ประชาคม
หมู่บา้น 14 
หมู่บา้น

         60,000          60,000          60,000          60,000         60,000

 จัดกจิกรรม
ประชาคม
หมู่บา้น 14 
หมู่บา้น

 การพฒันา
ทอ้งถิ่นเปน็ไป
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชน

 ส านกัปลัด

                 177

 งบประมาณ
 ที่

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 โครงการ
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การบรหิารจัดการภาครฐัโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  14  โครงการประชาสัมพนัธ์

ผลการด าเนนิงาน 
เทศบาล

 เพื่อสร้างความเข้าใจ
อนัดีระหว่าง เทศบาล
กบัชุมชน และ
ประชาสัมพนัธ์
หนว่ยงาน

 จัดท าแผ่นพบั
 /เอกสาร/
วารสาร
ประชาสัมพนัธ์          50,000          50,000          50,000          50,000         50,000

 จัดท าแผ่นพบั
 /เอกสาร/
วารสาร
ประชาสัมพนัธ์

 เทศบาลเปน็ที่
รู้จักของบคุคล
ทั่วไป

 ส านกัปลัด

  15  โครงการสนบัสนนุ
กจิกรรมของอ าเภอและ
จังหวัด

 เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
กจิกรรมอ าเภอ,จังหวัด

 กจิกรมม
อ าเภอ และ 
จังหวัด

         50,000          50,000          50,000          50,000         50,000
 กจิกรรม
อ าเภอ และ 
จังหวัด

 การท างานแบบ
บรูณาการร่วม
ระหว่างหนว่ยงานอื่นๆ

 ส านกัปลัด

  16  โครงการงานราชพธิี
และกจิกรรมเฉลิมพระ
เกยีรติ

 เพือ่ด าเนินงานราชพิธี
และกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

 ปลีะ 4 คร้ัง

       300,000        300,000        300,000        300,000       300,000

 ปลีะ 4 คร้ัง  งานราชพิธแีละ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

 ส านกัปลัด

  17  โครงการส่งเสริมความ
ปรองดองความสมานฉันท์

 เพื่อส่งเสริมความ
ปรองดอง

 ส่งเสริมกิจกรรม
การปรองดอง 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 2คร้ัง/ปี        200,000        200,000        200,000        200,000       200,000

 มีกิจกรรม
ส่งเสริมความ
ปรองดอง 2คร้ัง/ปี

 ประชาชนมคีวาม
ความปรองดองใน
ชมุชน

 ส านกัปลัด

178           

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 โครงการ
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การบรหิารจัดการภาครฐัโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
  18  โครงการฝึกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนกังาน
เทศบาลในการปอ้งกนั
การทจุริต

 เพื่อส่งเสริมคณธรรม
จริยธรรม

 คณะผู้บริหาร/
สมาชิก ได้รับ
การอบรมทกุคน

         50,000          50,000          50,000          50,000         50,000

 คณะ
ผู้บริหาร/
สมาชิก ได้รับ
การอบรมทกุ
คน

 คณะกรรมการ
บริหาร/สมาชิก
มคีวามรู้เพิ่ม
มากขึ้น

 ส านกัปลัด

  19  โครงการฝึกอบรม
พฒันาศักยภาพพนกังาน
เทศบาล

 เพื่อพฒันาศักยภาพ
พนกังานเทศบาล

 พนกังานได้รับ
การอบรมทกุคน

       100,000        100,000        100,000        100,000       100,000

 พนกังาน
ได้รับการ
อบรมทกุคน

 พนกังานมี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น

 ส านกัปลัด

  20  โครงการการเลือกต้ัง
ทอ้งถิ่น(ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย)

 เพือ่ส่งเสริมให้มีการ
เลือกต้ัง ส่งเสริมให้
ประชาชนทราบบทบาท
หน้าที่ของตนเอง

 ส่งเสริมกจิกรรมการ
เลือกต้ัง กจิกรรมเน้น
ระบอบประชาธิปไตย        700,000        700,000        700,000        700,000       700,000

 มีกจิกรรมการ
เลือกต้ัง ส่งเสริม
ระบอบ
ประชาธิปไตย

 ประชาชนเขา้ใจ
หลักการเลือกต้ังตาม
ระบอบ
ประชาธปิไตยและ
เกดิการเลือกต้ัง

 ส านกัปลัด

179              

 ที่
 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การบรหิารจัดการภาครฐัโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดี
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
21   โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ

ศูนยป์ระปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะ
เกษ

 เพื่อใหเ้ปน็ศูนย์
ปฎบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอ
ขุนหาญ

 จ านวน 1 ศูนย์ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         1 ศูนย์  มศูีนย์ปฎบิติั
การร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอขุนหาญ

 ส านกัปลัด/
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ
ขุนหาญ

   22 โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไมแ้ละของดีศรีขุน
หาญ

 เพื่อด าเนนิโครงการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
เชิงงานเทศกาลผลไม้
และของดีศรีขุนหาญ 

 ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

        10,000         10,000         10,000         10,000        10,000

 ด าเนนิ
โครงการจัด
งานเทศกาล
ผลไมแ้ละของ
ดีศรีขุนหาญ 

 มปีระชาชนมา
ทอ่งเที่ยวใน
อ าเภอขุนหาญ
มากขึ้น

 ส านกัปลัด/
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ
ขุนหาญ

  -   -    6,380,000    6,380,000    7,880,000    7,880,000     7,880,000   -   -    - 
  -      6,380,000      6,380,000      7,880,000      7,880,000     7,880,000   -   -   - 

              180

 ยทุธศาสตร์ที่ 5   รวมทั้งสิ้น    22  โครงการ

 รวม  22  โครงการ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบา้นบก-บา้นปรือใหญ่
 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสาน
แผน
จังหวัด/อบจ.

    2  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นพอก-เขตบา้นสนวน 
ต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสาน
แผน
จังหวัด/อบจ.

    3  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพธิก์ระสังข์ -       
บา้นโคกพยอม

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    4  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบา้นหนองประดิษฐ์ -เขต
บา้นกนัทรอมนอ้ย

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

    5  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นโพธิก์ระสังข์เหนอื- 
สะเดานอ้ย

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

    6  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นบก  -เขตบา้นใหม่
พฒันา

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

                 182

 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    7  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนสายบา้นสด า-(บา้นหนอง
ประดิษฐ์ -บา้นหนองขนาน)

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 1 สาย  
ระยะทาง 
940 เมตร       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

    8  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรจากหนองซ าถึงหนองสังกนั

 เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

 1 แหง่

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 แหง่  ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

    9  โครงการขุดลอกหนองซ า  เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

   1 แหง่

        1,000,000         1,000,000         1,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 แหง่  ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  10  โครงการขุดลอกหนองกระเทาะ  เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

   1 แหง่
        5,000,000         5,000,000         5,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 แหง่  ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.
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 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  11  โครงการขุดลอกหนองผือ (บา้นซ า)  เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

   1 แหง่
        1,000,000         1,000,000         1,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 แหง่  ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  12  โครงการขุดลอกหนองสังกนั  เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

   1 แหง่

     1,000,000      1,000,000      1,000,000    10,000,000    10,000,000

 1 แหง่  ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงหวดั/

  13  โครงการขุดลอกหนองคู  เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

   1 แหง่

    1,000,000     1,000,000     1,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 แหง่  ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  14  โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ
ภายในต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

   5 แหง่

    5,000,000     5,000,000     5,000,000       10,000,000       10,000,000

 5 แหง่  ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.
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 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  15  โครงการขุดลอกหนองเข็ง  เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

   1 แหง่
        5,000,000         5,000,000         5,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 แหง่  ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  16  โครงการขุดลอกหนองตะโดก  เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

   1 แหง่
        5,000,000         5,000,000         5,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 แหง่  ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  17  โครงการสร้างฝายชะลอน้ า ในเขต
ต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพือ่การเกษตร

 10 แหง่
  -     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000

 10 แหง่  ประชาชนมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตร

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  18  โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค ในเขตต าบลโพธิก์ระสังข์

 เพือ่ให้มีน้ าประปา
ใช้เพียงพอ

 1 แหง่
  -       20,000,000       20,000,000       20,000,000       20,000,000

 1 แหง่  ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  19  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโคกพยอม - เขตบา้น
ช าแระ

 เพือ่การสัญจรที่
สะดวกขึ้น และ
ปลอดภัย

 1 สาย
  -   -       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภัย

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.
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 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  20  โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสาย
บา้นโคกพยอม ต.โพธิก์ระสังข์ อ.ขุน
หาญ ถึง บา้นแดง ต.โพธิก์ระสังข์ อ.
ขุนหาญ

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 6
 ม. ยาว 610 
เมตร 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไป
มา เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 60

 การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
 อบจ./จังหวัด

  21  โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สาย
บา้นโคกพยอม ต าบลโพธิก์ระสังข์ ถึง
 บา้นตาจวน ต าบลส าโรงพลัน

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 6
 ม. ยาว 610 
เมตร 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไป
มา เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 60

 การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
 อบจ./จังหวัด

  22  โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสาย
บา้นโพธิก์ระสังข์ ต าบลโพธิก์ระสังข์ 
อ.ขุนหาญ ถึง บา้นสนวน   ต.ศรี
ตระกลู     อ.ขุขันธ์

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 6
 ม. ยาว 610 
เมตร 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไป
มา เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 60

 การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
 อบจ./จังหวัด
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 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  23  โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสาย
บา้นบก,บา้นใหมพ่ฒันา        ต.โพธิ์
กระสังข์  อ.ขุนหาญถึง ต.ศรีตระกลู  
   อ.ขุขันธ์

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 6
 ม. ยาว 305 
เมตร 1 สาย

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไป
มา เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 60

 การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน 
อบจ./จงัหวดั

  24  โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม
ขยายผิวจราจรสายบา้นโพธิก์ระสังข์
เหนอื,บา้นซ าต.โพธิก์ระสังข์   อ.ขุน
หาญ ถึง ต.กนัทรอม             อ.ขุน
หาญ

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ขยายผิวจราจร
 กวา้ง 1 เมตร
 ยาว 1,700 
เมตร 1 สาย       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไป
มา เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 60

 การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน 
อบจ./จงัหวดั

  25  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโคกพยอม - บา้นโพธิ์
กระสังข์เหนอื

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 1 สาย  
ระยะทาง 
ยาว 3,700 
 เมตร

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไป
มา เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 60

 การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน 
อบจ./จงัหวดั

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
 ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  26  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโพธิก์ระสังข์เหนอื -  
ต าบลกนัทรอม

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 1 สาย  
ระยะทาง 
ยาว 2,800 
 เมตร

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 ประชาชนใช้
ถนนสัญจรไป
มา เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 60

 การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
อบจ./จงัหวดั

  27  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นบก-บา้นหนองขนาน

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
4,200 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  28  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นซ า-(สายบา้นโพธิก์ระ
สังข-์บา้นหนองขนาน)

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
730 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  29  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวัดโพธิส์ามต้น-(สายบา้น
บก-หนองขนาน)

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
1,730 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  30  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโพธิก์ระสังข์-บา้น
หนองขนาน

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
4,880 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  31  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตาตา-(สายบา้นพอก-
หนองขนาน)

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
850 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  32  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นพอก-บา้นหนองขนาน

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
3,200 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  33  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองกอก-(สายบา้นพอก-
บา้นหนองขนาน)

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
430 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  34  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโพธิก์ระสังข์-บา้น
หนองประดิษฐ์

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
1,200 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  35  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบา้นค้อปอ-บา้นสะเดานอ้ย

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
4,450 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  36  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นหนองขนาน-เขตบา้น
โนนสมบรูณ์

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
4,200 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  37  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นซ า-บา้นดู่

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
1,450 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

  38  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโพธิก์ระสังข์เหนอื-
บา้นตาจวน

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
3,000 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.

  39  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นบกสด า-บา้นหนองคู-
เขตบา้นสะเดานอ้ย

 เพื่อการสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 
และปลอดภยั

 ระยะทาง 
2,500 ม.

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 1 สาย  การสัญจร
สะดวกขึ้น
ปลอดภยั

 กองช่าง/
ประสานแผน
จงัหวดั/อบจ.
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

    40  โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์
แหง่ที่ 3 บา้นซ า-ตาตา

 เพื่อใหม้อีาคาร
ศพด.

 1 หลัง

    2,000,000     2,000,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000

 1 หลัง  มอีาคารศพด.  กองช่าง/
กรมส่งเสริมฯ

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

    41  โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ 
แหง่ที่ 4 บา้นพอก

 เพื่อใหม้อีาคาร
ศพด.

 1 หลัง

    2,000,000     2,000,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000

 1 หลัง  มอีาคารศพด.  กองช่าง/
กรมส่งเสริมฯ

    42  โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ 
แหง่ที่ 6 บา้นหนองขนาน

 เพื่อใหม้อีาคาร
ศพด.

 1 หลัง

    2,000,000     2,000,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000

 1 หลัง  มอีาคารศพด.  กองช่าง/
กรมส่งเสริมฯ
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

    43  โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ 
แหง่ที่ 7 บา้นหนองคู

 เพื่อใหม้อีาคาร
ศพด.

 1 หลัง

    2,000,000     2,000,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000

 1 หลัง  มอีาคารศพด.  กองช่าง/
กรมส่งเสริมฯ

                   43                    43                    43                    43                    43

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 รวมโครงการ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิตามจุด

เส่ียง ภายในต าบลโพธิก์ระสังข์
 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขต
เทศบาล       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    2  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นตาตา ม.1

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    3  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นโพธิก์ระสังข์ ม.2

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

                 195

 โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ที่
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    4  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม

จุดเส่ียงบา้นบกสะด า ม.3
 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    5  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นโคกพยอม ม.4

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    6  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นหนองประดิษฐ์ ม.5

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

                 196

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

 งบประมาณ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 วัตถุประสงค์ ที่  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    7  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม

จุดเส่ียงบา้นหนองขนาน ม.6
 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    8  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นซ า ม.7

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

    9  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นหนองคู ม.8

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

                 197

 โครงการ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
 วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ที่
 งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  10  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นโนนคูณ ม.9

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

  11  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นพอก ม.10

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

  12  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นแต้ ม.11

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

              198

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

 โครงการ  วัตถุประสงค์ ที่
 งบประมาณ เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และยกระดบัสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและแขง่ขนัได้
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1   พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  13  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นโพธิก์ระสังข์เหนอื ม.12

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

  14  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นสด า ม.13

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

  15  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ตาม
จุดเส่ียงบา้นใหมพ่ฒันา ม.14

 เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

 ตามจุดเส่ียง
ในเขตหมู่บา้น

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000

 จุดเส่ียง  ประชาชนมี
ความปลอดภยั

 กองช่าง

                   15                    15                    15                    15                    15
 --  - 24,000,000       24,000,000       24,000,000       24,000,000       24,000,000        -  - -          
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 งบประมาณ

รวมงบประมาณ
 รวมโครงการ

 วัตถุประสงค์ ที่  โครงการ
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

3.1 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    1  โครงการการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์แหง่ที่ 1 บา้นแต้

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทยีม

 ศพด.แหง่ที่
 1 บา้นแต้

  -          50,000          50,000          50,000          50,000

 ศพด.แหง่ที่
 1 บา้นแต้

 เด็กได้เรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม

 กอง
การศึกษา

    2  โครงการการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์แหง่ที่ 2 วัดสด า

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทยีม

 ศพด.แหง่ที่
 2 วัดสด า

  -          50,000          50,000          50,000          50,000

 ศพด.แหง่ที่
 2 วัดสด า

 เด็กได้เรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม

 กอง
การศึกษา

    3  โครงการการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์แหง่ที่ 3 บา้นซ า-ตาตา

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทยีม

 ศพด.แหง่ที่
 3 บา้นซ า-
ตาตา   -          50,000          50,000          50,000          50,000

 ศพด.แหง่ที่
 3 บา้นซ า-
ตาตา

 เด็กได้เรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม

 กอง
การศึกษา

                 200

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ที่  โครงการ
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.1 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    4  โครงการการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์แหง่ที่ 4 บา้นพอก

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทยีม

 ศพด.แหง่ที่
 4 บา้นพอก

  -          50,000          50,000          50,000          50,000

 ศพด.แหง่ที่
 4 บา้นพอก

 เด็กได้เรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม

 กอง
การศึกษา

    5  โครงการการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์แหง่ที่ 5 บา้นพยอม

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทยีม

 ศพด.แหง่ที่
 5 บา้นพยอม

  -          50,000          50,000          50,000          50,000

 ศพด.แหง่ที่
 5 บา้น
พยอม

 เด็กได้เรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม

 กอง
การศึกษา

    6  โครงการการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์แหง่ที่ 6 บา้นหนองขนาน

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทยีม

 ศพด.แหง่ที่
 6 บา้น
หนองขนาน   -          50,000          50,000          50,000          50,000

 ศพด.แหง่ที่
 6 บา้น
หนองขนาน

 เด็กได้เรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม

 กอง
การศึกษา

                 201

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.1 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 
    7  โครงการการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิก์ระ
สังข์แหง่ที่ 7 บา้นหนองคู

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทยีม

 ศพด.แหง่ที่
 7 บา้น
หนองคู   -          50,000          50,000          50,000          50,000

 ศพด.แหง่ที่
 7 บา้น
หนองคู

 เด็กได้เรียน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม

 กอง
การศึกษา

    8  โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพธิก์ระสังข์ แหง่ที่ 1 บา้นแต้

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เล่นในสนามเด็ก
เล่นที่ได้มาตรฐาน

 ศพด. แหง่ที่
 1 บา้นแต้

  -        200,000        200,000        200,000        200,000

 ศพด. แหง่
ที่ 1 บา้นแต้

 เด็กได้เล่นใน
สนามเด็กเล่น
สร้างปญํญา

 กอง
การศึกษา

    9  โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพธิก์ระสังข์ แหง่ที่ 2 วัดสด า

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เล่นในสนามเด็ก
เล่นที่ได้มาตรฐาน

 ศพด. แหง่ที่
 2 วัดสด า

  -        200,000        200,000        200,000        200,000

 ศพด. แหง่
ที่ 2 วัดสด า

 เด็กได้เล่นใน
สนามเด็กเล่น
สร้างปญํญา

 กอง
การศึกษา

                 202

 โครงการ  วัตถุประสงค์
 หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก ที่
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.1 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  10  โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพธิก์ระสังข์แหง่ที่ 3 บา้นซ า-ตาตา

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เล่นในสนามเด็ก
เล่นที่ได้มาตรฐาน

 ศพด. แหง่ที่
 3 บา้นซ า-
ตาตา   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 ศพด. แหง่
ที่ 3 
บา้นว า-ตาตา

 เด็กได้เล่นใน
สนามเด็กเล่น
สร้างปญํญา

 กอง
การศึกษา

  11  โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพธิก์ระสังข์แหง่ที่ 4 บา้นพอก

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เล่นในสนามเด็ก
เล่นที่ได้มาตรฐาน

 ศพด. แหง่ที่
 4 บา้นพอก

  -        200,000        200,000        200,000        200,000

 ศพด. แหง่
ที่ 4 บา้น
พอก

 เด็กได้เล่นใน
สนามเด็กเล่น
สร้างปญํญา

 กอง
การศึกษา

  12  โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพธิก์ระสังข์แหง่ที่ 5 บา้นพยอม

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เล่นในสนามเด็ก
เล่นที่ได้มาตรฐาน

 ศพด. แหง่ที่
 5 บา้นพยอม

  -        200,000        200,000        200,000        200,000

 ศพด. แหง่
ที่ 5 บา้น
พยอม

 เด็กได้เล่นใน
สนามเด็กเล่น
สร้างปญํญา

 กอง
การศึกษา

              203

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ  ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 02/1

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน และการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะวัฒธรรม

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

3.1 แผนงานการศึกษา

 ตัวชี้วัด

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)  (KPI) 

  13  โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพธิก์ระสังข์แหง่ที่ 6 บา้นหนองขนาน

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เล่นในสนามเด็ก
เล่นที่ได้มาตรฐาน

 ศพด. แหง่ที่
 6 บา้น
หนองขนาน   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 ศพด. แหง่
ที่ 6 บา้น
หนองขนาน

 เด็กได้เล่นใน
สนามเด็กเล่น
สร้างปญํญา

 กอง
การศึกษา

  14  โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพธิก์ระสังข์แหง่ที่ 7 บา้นหนองคู

 เพื่อใหเ้ด็กได้
เล่นในสนามเด็ก
เล่นที่ได้มาตรฐาน

 ศพด. แหง่ที่
 7 บา้น
หนองคู   -        200,000        200,000        200,000        200,000

 ศพด. แหง่
ที่ 7 บา้น
หนองคู

 เด็กได้เล่นใน
สนามเด็กเล่น
สร้างปญํญา

 กอง
การศึกษา

 รวมโครงการ                 14                 14                 14                 14
 --  - -                    1,750,000         1,750,000         1,750,000         1,750,000          -  - -          

204           

 หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รวมงบประมาณ

 ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณ
 ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะเกษ



แบบ ผ. 03

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)
    1  บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์

ส านกังาน
 1.เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก
เกบ็เอกสารแบบ 2 
บาน ส าหรับใช้ใน
ส านกังาน

 ใช้ในส านักงานทุกกอง ปี
61 จ านวน1 หลัง        ปี
62 จ านวน1 หลัง        ปี
63 จ านวน1 หลัง      ป6ี4
 จ านวน1 หลัง       ป6ี5 
จ านวน1หลัง

             5,500             5,500            6,000            6,000            6,000

 ส านกัปลัด

    2  บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 1.เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
อา่นบตัรประชาชน  
(smart card)

 ใช้ในส านักงาน              
ป6ี2จ านวน 2เคร่ือง       
ป6ี3 จ านวน 2เคร่ือง       
 ป6ี4 จ านวน2เคร่ือง      
ป6ี5 จ านวน  2 เคร่ือง

  -           10,000          10,000          10,000          10,000  ส านกัปลัด

    3  บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ไฟฟา้และ
วิทยุ

 เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองขยาย
เสียงแบบลากจงูส าหรับ
ใช้ในงานเทศบาล

 เคร่ืองขยายเสียงแบบ
ลากจูง  จ านวน 1เคร่ือง 
ใข้ในงานและกิจกรรมของ
เทศบาล

  -             8,000            8,000            9,000          10,000

 ส านกัปลัด

    4  บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ์  ทาง
การเกษตร

 เพื่อจัดซ้ือรถไถนา  รถไถนา 1 คัน

  -   - 900,000       900,000       900,000       

 ส านกัปลัด
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บัญชคีรภุณัฑ์

 ที่  แผนงาน  หมวด  ประเภท  เปา้หมาย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - 2565)  เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ
เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา
 วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 03

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)
    5  รักษาความสงบ

ภายใน
 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่

 เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
มลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์

 เคร่ืองมลัติมเีดีย 
ขนาด3,000 ANSI 
lumens ใช้ในหอ้ง
ประชุมเทศบาล       ปี
61 จ านวน1เคร่ือง     
 ป6ี2 จ านวน1 เคร่ือง 
     ปี63 จ านวน 1
เคร่ือง      ปี64 
จ านวน 1 เคร่ือง    ปี
65 จ านวน 1เคร่ือง

           33,000 33,000         35,000         35,000         35,000         

 ส านกัปลัด

    6  รักษาความสงบ
ภายใน

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

 1.เพือ่จดัซ้ือและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดไอพีแบบมุมกล้อง
คงที่ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารส าหรับ
ใช้ป้องกันชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน
ให้อยูใ่นความปลอดภัย

 ติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ                  
 ป ี61 จ านวน 4 ตัว 
ป6ี3 จ านวน4 ตัว     
ป6ี4 จ านวน4 ตัว     
ป6ี5 จ านวน 4 ตัว

         140,000        140,000        200,000        200,000        200,000

 ส านกัปลัด
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บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - พ.ศ. 2565)  เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ที่  แผนงาน  หมวด  ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา

 วัตถุประสงค์  เปา้หมาย
 หนว่ยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)
    7  รักษาความสงบ

ภายใน
 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์

ไฟฟา้และ
วิทยุ

 เพื่อจัดซ้ือถังดับเพลิง  ถังดับเพลิงใช้ใน
หมู่บา้นและอาคาร
ส านกังานเทศบาล

           50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

 ส านกัปลัด

    8  สาธารณสุข  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
การเกษตร

 1.เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
พน่หมอกควัน

 เคร่ืองพน่หมอกควัน   
    ปี61จ านวน1 
เคร่ือง   ปี62จ านวน1 
เคร่ือง   ปี63จ านวน1 
เคร่ือง   ปี64 จ านวน1
 เคร่ือง   ปี65 จ านวน
 1เคร่ือง

           60,000          60,000          70,000          80,000          70,000

 ส านกัปลัด

207                  

 แผนงาน  หมวด  ประเภท  วัตถุประสงค์  เปา้หมาย
 งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - พ.ศ. 2565)  เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ
บัญชคีรภุณัฑ์

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ที่
 หนว่ยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)
    9  อตุสาหกรรม

และการโยธา
 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์

กอ่สร้าง
 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัด
คอนกรีต

 เคร่ืองตัดคอนกรีต 
เปน็ชุดเคร่ืองมอืส าหรับ
เจาะพื้นคอนกรีตและ
แอสฟสัท์   -   -          50,000          50,000          50,000

 กองช่าง

  10  อตุสาหกรรม
และการโยธา

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
กอ่สร้าง

 เพื่อจัดซ้ืออปุกรณ์
ทดสอบคอนกรีต

 อปุกรณ์ทดสอบ
คอนกรีต เปน็รูปทรง
ส่ีเหล่ียม1ชุดม3ีลูกมี
รูปทรงลูกบาศกข์นาด 
15x15x15 cm

 -  -            8,000            8,000            8,000

 กองช่าง

  11  อตุสาหกรรม
และการโยธา

 ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
กอ่สร้าง

 เพื่อจัดซ้ืออปุกรณ์
ทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต

 อปุกรณ์ทดสอบความ
ข้นเหลวของคอนกรีต  
ถาดรองรับตัวอย่างท า
ด้วยโลหะแผ่น มขีนาด
กว้างxยาวxสูง ไมน่อ้ย
กว่า 23.5x24x2.5 นิ้ว

 -  -            8,000            8,000            8,000

 กองช่าง
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บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - พ.ศ. 2565)  เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 เปา้หมาย
 งบประมาณและที่ผ่านมา  หนว่ยงานที่

รับผิดชอบหลัก
 ที่  แผนงาน  หมวด  ประเภท  วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 03

 2561(บาท)  2562(บาท)  2563(บาท)  2564(บาท)  2565(บาท)
  12  บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง

 เพื่อจัดซ้ือรถ
ส่วนกลาง

 รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ
ธรรมดา เป็นรถช่วงยาว 
เป็นกระบะส าเร็จรูป 
ราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ

  -   -        575,000        600,000        600,000

 ส านกัปลัด

  13  บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

 เพื่อจัดซ้ือรถ
ส่วนกลาง

 รถบรรทกุ(ดีเซล)แบบ
ดับเบิ้ลแคบ  เปน็
กระบะส าเร็จรูป หอ้ง
โดยสารเปน็แบบ
ดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู 
ราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ

  -   -        868,000        900,000        900,000

 ส านกัปลัด

288,500         306,500       2,788,000    2,856,000    2,857,000    
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 หนว่ยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รวม

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  - พ.ศ. 2565)  เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์ อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรสีะเกษ

 ที่  แผนงาน  หมวด  ประเภท  วัตถุประสงค์  เปา้หมาย
 งบประมาณและที่ผ่านมา
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

------------------- 

 การบริหารงานที ่ประสบความส าเร็จนั ้น ส่วนหนึ ่งมาจากการน านวัตกรรม ( Innovation) และ
กระบวนการบริหารใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตาม 
และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึง
ต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ใน
ระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน (Planning) การ
น าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการด าเนินการ
ว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 

2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการ
ติดตามประเมินผล คือ 
 1) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 
 2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม 
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 ทั้งนี้เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้บริการ ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ 
1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
1.2 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ ตัวชี้วัด (Indicators) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด (Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

สัมฤทธิ์และการบรรลุ วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จกับจ านวนโครงการทั้งหมด 

การสนองความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่
พึงพอใจและไม่พอใจ ผลสะท้อนกลับ 

 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบติดตามและ
ประเมินผลไม่อาจแยกตัวเอกงออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นก่อน หน้าที่แผนพัฒนาจะ
ด าเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตาม และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น
ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนแผนได้ดังนี้ 
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 4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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 4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผน
ไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น 
สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเม่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและ
ด าเนินการ โดยในอนาคตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ได้วางแผนด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ 
ดังนี้.- 
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. โครงสร้างพื้นฐาน -   จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม 
และเพียงพอในพ้ืนที่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ 
และรองรับการขยายตัวของเมือง 

-   บูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า ,สายโทรศัพท์ ,CCTV 
ร่วมกับไฟฟ้าฯ ,องค์กรโทรศัพท์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

-   พัฒนาระบบการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ 

 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -   จัดระบบการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส านึก การ

ทิ้งขยะ และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ภายใน
ครัวเรือน รวมถึงพัฒนาการแปลงขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 

-   สร้างสวนสาธารณะพร้อมดูแลรักษาสวนสาธารณให้เป็น
ลักษณะสวนล้อมเมือง 

 
3. การศึกษา -   พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และสื่ออุปกรณ์การเรียน 

การสอนให้มีความทันสมัย รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่ได้ 
มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่นสามารถจัดการ 
เรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเลิศ 

-   สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน ยากจนและด้อยโอกาส 
-   จัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกระบบ (TK Park) ให้

ครอบคลุม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในการ
พัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์โลกที่ปรับเปลี่ยนไป 

-   เสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกับภายหลัก บวร 
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4.  กีฬาและนันทนาการ -   ก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกก าลังกายภายใน
ชุมชน 

-   ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย 
 

5. การบริหารงาน -   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

-   พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพิ่มมาตรการและวางแผนการ
จัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

-   เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุม และทั่วถึง 
และเพ่ิม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย จอ 
LED. ,เว็บไซต์ , สื่อโซเชียล ฯลฯ 

 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

6. สุขภาวะและคุณภาพชีวิต -   ปรับปรุงตลาดและสถานประกอบการให้มีมาตรฐานผ่าน 
เกณฑ์หลักสุขาภิบาล และมีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารสด 
อาหารส าเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่
สะอาดไม่มีสารปนเปื้อนที่เกิดอันตรายแก่ชีวิต 

-   การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งในชุมชนและ
สถานศึกษา 

-   เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก 
และเยาวชนให้รู้เท่าทันถึงโทษและรูปแบบการแพร่ระบาด 
รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยง โดยตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ปลอดยาเสพติด 

-   ให้การดูแลและช่วยผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการอย่างทั่วถึง ได้
มาตรฐานและ มีความเท่าเทียมกัน  

-   เตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่ เข้าสู่ วัยผู้สู งอายุ  และ
สนับสนุนการด าเนินงานองค์กรผู้สูงอายุ 

-   เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง เพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ ตลอด 24 ชั่วโมง 

-   เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ 
และสร้างเครือข่ายรักษาความปลอดภัยทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งภายในและนอกพ้ืนที่ 
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4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นส าคัญในส่วนของ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การด าเนินการงานโครงการ/
กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้าและท่อระบาย
น้ า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติ
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประจ า เพ่ือให้ทราบสถานการณ์
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในขั้นตอนใดเป็นไปตาม แผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร 
พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่
ปฏิบัติ ให้สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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