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แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลบุสูง (พ.ศ.2557-255๙) 

................................................. 
   ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 ก าหนดให้ท้องถิ่นมีความ

เป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารงาน  ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจและหนาที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ แล้วประกาศใช้และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

  เทศบาลต าบลบุสูง ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
ตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ คู่มือการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนด
ประเด็นหลักการพัฒนา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน ซึ่งได้รวบรวม
ประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามปี 
(พ.ศ.2557 - 2559) ซ่ึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบุสูงสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยใช้กรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอ่ืนเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุสูงสามปีซึ่งเทศบาลต าบลบุสูงได้พิจารณาจัดท าแผนให้
ครอบคลุมและมุ่งเน้นให้ความส าคัญการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และด้านการเมือง
การบริหาร 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลบุสูง (พ.ศ.2557 - 2559) นี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
บุสูงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2556  และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล
บุสูงจะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพบริหารทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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แผนพัฒนาสามปี 
ส่วนท่ี  1 

บทน า 
 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลวัตถุประสงค์  เปูาหมาย จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ  
เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วถึงนิยามของแผนพัฒนาสามปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ว่า 

1. "แผนพัฒนาสามปี"   หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

องค์กรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้างๆดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน   และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 
 



 

 

 
 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี    มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า  

งบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี  

และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 โดยระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 115ง  วันที่ 17 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
18 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป 

สาระส าคัญ 
1.ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2546 
2.เป็นการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
3.องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบใช้โครงสร้างเดียวกัน 
4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นไตรภาคี(ภาค อปท.7-9 คน ภาคราชการไม่น้อยกว่า 3 คน 

และภาคประชาชน 6-9 คน รวมไม่น้อยกว่า 16 คน)มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธาน 
5.ลดขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา ให้สั้นและกระชับ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจอนุมัติแผนพัฒนา 

ซึ่งเป็นไปตามหลักการของกฎหมายที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  แผนพัฒนาจึง
ควรเป็นเครื่องมือของฝุายบริหารในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 

6.การจัดแผนพัฒนาต้องพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ ภารกิจถ่ายโอน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ/กลุ่ม
จังหวัด/จังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น และแผนชุมชน 

7.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ า ปี 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุตามประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

8.ผู้บริหารท้องถิ่นมีอิสระในการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยน าหลักการประเมิน
ตนเองไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ 

9.เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาเสร็จแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาที่ประกาศใช้แล้วให้
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอประโยชน์ใน
การประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

 
 
 



 

 

 
 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอด 
คล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการท าแผนพัฒนาสามปี 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความ
ต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 แผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและทบทวนให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี 
 

การน าแผนไปปฏิบัติ 
1.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 

2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนพฒันาสามปี 

 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  วงรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาสามปี 

                        ปี พ.ศ. 
ประเภทแผนพัฒนา 

พ.ศ.  25…. 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (2556-2560) 
1) เตรียมการจดัท าแผน 
2) ใช้บังคับ 

            

แผนพัฒนาสามป ี
1) 2549 – 2551 
2) 2550 – 2552 
3) 2551 – 2553 
4) 2552 – 2554 
5) 2553 – 2555 
6) 2554 – 2556 
7) 2555 – 2557 
8) 2556 – 2558 
9) 2557 – 2559 
10) 2558 - 2560 
                      ฯลฯ 
หมายเหตุ   มีการทบทวนและขยายแผนทุกป ี
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ส่วนท่ี   2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของเทศบาลต าบลบุสูง 

 2.1  สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง 
 ต าบลบุสูงเป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอวังหิน อยู่ห่าง จาก

ที่ว่าการอ าเภอวังหิน  ประมาณ 7 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 
- ทิศเหนือจดต าบลธาตุ              -    ทิศใต้จดต าบลโพนยาง 
- ทิศตะวันออกจดต าบลวังหิน และต าบลโพนยาง  -    ทิศตะวันตกจดอ าเภออุทุมพรพิสัย 

 เนื้อท่ีของต าบลบุสูง โดยประมาณ     32,455   ไร่หรือประมาณ  43.235   ตารางกิโลเมตร 
 ภูมิประเทศของต าบลบุสูง 
 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
 อุณหภูมิ  

-  สูงสุด 36 องศาเซลเซียส        - ต่ าสุด 14 องศาเซลเซียส 
- ความสูงจากระดับน้ าทะเล 120 เมตร 

 แหล่งน้ าและปริมาณในรอบปี   ปริมาณน้ าฝน 
- ระดับน้ าใต้ดิน 5 – 8 เมตร 
- การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าแต่ละแหล่งครอบคลุมพื้นที่  1,200  ไร่ 
- ห้วย  ได้แก่  ห้วยคล้า ,  ห้วยส าราญ 
- หนอง ได้แก่  หนองฮู, หนองแมว, หนองหัวลิง, หนองอีเลิ้งน้อย, หนองศาลา 

 แผนที่ 
 
 N 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    



 

 

ท าเนียบผู้น าหมู่บ้าน และจ านวนประชากร 
 

ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

ครัวเรือน 
ผู้น า 

(ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น) ชาย หญิง รวม 

1.บ้านกะเอิน ม.1 425 409 834 187 นายสุรยิา ศรีโพนดวน 

2.บ้านบุสูง ม.2 437 397 834 313 นายตรึงเกียรติ  สมจันทร ์

3.บ้านหนองไผ่ ม.3 157 160 317 66 นายทองวัน ถ้้าทอง 

4.บ้านโพนดวน ม.4 341 315 656 154 นายช่ืน บางใบ 

5.บ้านหัววัว ม.5  433 420 853 192 นายทวีชัย  วิถี 

6.บ้านขุม ม.6 238 252 490 132 นายชัยวัฒน์ ขุมค้า 

7.บ้านหนองแคน ม.7 227 224 451 106 นายสมบรูณ์  อุทัย 

8.บ้านหนองนารี ม.8 396 415 811 168 นายคูณ  ค้าวงษ ์

9.บ้านโนนสาย ม.9 186 175 361 75 นางฉวี บุดดาวงค์ 

10.บ้านบวกแต้ ม.10 279 276 555 124 นายประสิทธ์ิ เข็มทอง 

11.บ้านปุาใต้ ม.11 150 169 319 73 นายเชียร  แก้วใสย 

12.บ้านหนองหว้า ม.12 139 120 259 51 นายสมใจ  บุญสุข 

13.บ้านไทยบวกเตย ม.13 150 141 291 61 นายสมนึก เพ็งพันธ ์

14.บ้านหนองศาลา ม.14 146 152 298 65 นายกลม พรรณา 

15.บ้านกะเอิน ม.15 278 269 547 132 นายเหรยีญ  วิถี 

16.บ้านตาตวด ม.16 112 106 218 49 นายปัด บุญศริ ิ

17.บ้านหนองหมื่น ม.17 250 221 471 102 นายชีวัน  จันทะเสน 

18.บ้านหนองโดน ม.18 96 92 188 49 นายสมใจ  เผดิม 

19.บ้านดอนพระเจ้า ม.19 182 151 333 115 นายบุญเพ็ง  ดวนใหญ่ (ก้านัน) 

20.บ้านดอนชุมปุายาง ม.20 95 100 195 49 นายก่อเกียรติ บัวทอง 

21.บ้านพร้าว ม.21 84 89 173 39 นายแพง  สุระโยธิน 

22.บ้านขุมค า ม.22 225 226 451 112 นายวีระศักดิ์  จันท้า 

รวม 5,026 4,878 9,905 2,414  

ข้อมูล : ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุสูง ณ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพของประชากรในต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ดังนี้ 

-  การเพาะปลูก ข้าว พริก หอมแดง กระเทียม                                                                
- การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ เป็ด ไก่ และสุกร ลักษณะการเลี้ยงเป็นการปล่อยตามทุ่งหญ้าหรือไร่นา 

 หน่วยธุรกิจในเขตต าบล 
-      ธนาคาร    1  แห่ง 
-      ปั้มน้ ามัน    5  แห่ง 
-      โรงส ี    14  แห่ง 
-      ร้านค้า             200  แห่ง 



 

 

 
สภาพสังคม    

 การศึกษา 
-      โรงเรียนประถมศึกษา,มัธยมศึกษา   7 แห่ง 
-      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-      วัด,ส านักสงฆ์ ,มัสยิด,โบสถ์    10 แห่ง 

 การสาธารณสุข 
-      โรงพยาบาลของรัฐ               1 แห่ง 
-      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล         1 แห่ง 
-      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บุสูง  1 แห่ง 
-      อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า   100% 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-      สถานีต ารวจ     1 แห่ง 
-      สถานีดับเพลิง     1 แห่ง 
-      จุดตรวจและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) 
 

บริการด้านพื้นฐาน 
 การคมนาคม 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 จากอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ผ่านอ าเภอวังหินไป อ าเภอขุขันธ์ 
- ถนนทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  2078  จากต าบลบุสูงไปต าบลดวนใหญ่ 
- ถนนทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  3098  จากต าบลโพนยางไปต าบลบุสูง 
- ถนนทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  3095   จากต าบลธาตุไปต าบลบุสูง 

 การโทรคมนาคม 
-      ที่ท าการไปรษณีย์   1   แห่ง 
-      ตูโ้ทรศัพท์สาธารณะ   7   แห่ง 

 การไฟฟูา 
-      หมู่บ้านที่ไฟฟูาเข้าถึง  22                 แห่ง 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-      ล าน้ า  ล าห้วย   2   แห่ง 
-      บึง  หนอง             8   แห่ง 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ระบบประปาหมู่บ้าน   8  แห่ง  
    - แบ่งเป็น 

- บริหารโดยหมู่บ้าน จ านวน ๕ แห่ง ตั้งอยู่ที ่ม.๓ , ม.9 , ม.๘ , ม.๒๑ และ ม.๑๓ 
     - บริหารโดยเทศบาล จ านวน ๓ แห่ง ตั้งอยู่ที ่ม.๕ , ม.๑๔ และ ม.๑๙ 

 รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2554  จ านวน 14,427,352.62  บาท 
 สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 

- พริก  หอม  ผ้าไหม 



 

 

    ๒.๒ ศักยภาพ 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

นายสุวัฒน์  มะณ ู นายกเทศมนตร ี
นายนันทชัย ชาญชิตร รองนายกเทศมนตร ี
นายจูม ภลูสวสัดิ ์ รองนายกเทศมนตร ี
นายมนัส  มะณ ู เลขานุการนายกเทศมนตร ี
นายสง่า  ธรรมดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

 
ท าเนียบสภาเทศบาล 

 

 
อัตราก าลังบุคลากร 

ส านักปลัดเทศบาล 
ที ่ ต าแหน่ง อัตรา 
1 ปลัดเทศบาล ๑ 
2 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร  1 
3 นิติกร 1 
4 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 
5 บุคลากร 1 
6 เจ้าพนักงานธุรการ 1 
7 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 
8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
9 นักการ 1 

10 เวรยาม  1 
11 ภารโรง ๑ 
๑๒ คนงานท่ัวไป ๑ 

 
 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
นายจักรกฤษณ์ ถาวร ประธานสภาเทศบาล 
นายพรมมา อุทัย รองประธานสภาเทศบาล 
นายสมรส  สีทา สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสวย พิมพ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
นายส าเริง  อุปสาร สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเฉลียว เสนาจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบุญสี ปตูะเลส สมาชิกสภาเทศบาล 
นายประมวล ถ้ าทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสังเวียน สมจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเสวียน พุ่มใจด ี สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอภินันท์ แก้วใสย สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวกมลวรรณ  ดวนสูง สมาชิกสภาเทศบาล 
นายทองสุข  สัมฤทธิ์ (นิติกร) เลขานุการสภาเทศบาล 



 

 

  กองคลัง 
ที ่ ต าแหน่ง อัตรา 
1 ผู้อ านวยการกองคลัง  1 
2 นักวิชาการคลัง 1 
3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 
4 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 
5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดัเก็บรายได ้ 1 
6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 
7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ 

  กองช่าง 
ที ่ ต าแหน่ง อัตรา 
1 ผู้อ านวยการกองช่าง 1 
2 นายช่างโยธา 1 
3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
4 ผู้ช่วยช่างโยธา 1 
5 พนักงานประจ าสถานสีูบน้ า 1 
6 คนสวน 1 

  กองการประปา 
ที ่ ต าแหน่ง อัตรา 
1 นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 
2 เจ้าพนักงานการประปา ๑ 
3 พนักงานผลิตน้ าประปา 5 
4 พนักงานจดมาตรวดัน้ า 1 
5 พนักงานเก็บเงิน 2 
6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ ต าแหน่ง อัตรา 
1 หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 
2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
3 คนงานท่ัวไป 1 
4 พนักงานประจ ารถขยะ 5 

  กองการศึกษา 
ที ่ ต าแหน่ง อัตรา 
1 นักพัฒนาชุมชน 1 
2 นักวิชาการศึกษา 1 
3 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 
4 ครูผู้ดูแลเด็ก 9 
๕ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ๑ 
7 ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กเล็ก 6 

ข้าราชการ   28 คน 
     พนักงานจ้าง(ภารกิจ) 20 คน 
     พนักงานจ้าง(ทั่วไป) ๑๗ คน 
     รวม   ๖๕ คน 



 

 

 
รายได้ของเทศบาลต าบลบุสูง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 

จ านวน    32,635,377.79    บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จากภาษีอากร   15,358,749.17 บาท 
 - ภาษีจัดเก็บเอง             257,047.40 บาท 

- ภาษีที่รัฐจัดเก็บให ้       15,101,701.77 บาท 

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร        487,467.62 บาท 
 - หมวดค่าธรรมเนียม            229,671.65 บาท 
 - รายไดจ้ากทรัพยส์ิน              136,576.97 บาท 
 - รายไดเ้บ็ดเตลด็              121,219.00 บาท   

เงินอุดหนุน     16,789,161.00      บาท 
 
 
 
๒.๓ สภาพปัญหา ความต้องการ  

1.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) ปัญหาด้านการคมนาคม  ปัจจุบันถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านภายในต าบล และเชื่อมกับต าบลอื่นส่วนใหญ่เป็นถนนดิน และ

ลูกรังคับแคบผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง ในฤดูฝน และน้ าหลาก ถนนจะได้รับความ
เสียหาย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

(2) ปัญหาด้านไฟฟูาและแสงสว่างในหมู่บ้าน  ปัจจุบันไฟฟูาส่องสว่างตามถนนในเขตเทศบาลยังมีไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สะดวก
ในการเดินทางในเวลากลางคืนและอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(3) ปัญหาที่ดินท ากิน  ยังมีประชากรในต าบลทีย่ังไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน จึงขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
(4) ปัญหาไฟฟูาการเกษตร  ปัจจุบันไฟฟูาการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อลดต้นทุนในการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชน จึงพยายามด าเนินการขยายเขตอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ
สูง จึงประสบปัญหาล่าช้า 

 
2.   ปัญหาการผลิต รายได้และการมีงานท า 

(1) ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร  เนื่องจากระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรในต าบลพัฒนาขึ้นมีการปลูกพืชหรือท า
การเกษตรเสริมรายได้หลังจากท านา ท าให้มีผลผลิตออกมามากเกิดปัญหาขาดตลาดส่งออกท่ีมีราคายุติธรรม 

(2) ปัญหาคนว่างงาน  ในปัจจุบันมีการเลิกจ้างลูกจ้างในเมืองใหญ่ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ท าให้แรงงานอพยพกลับ
ถิ่นฐาน เกิดปัญหาคนว่างงานไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

(3) ปัญหาการรวมตัวของประชากร   เนื่องจากประชากรขาดความเข้าใจในระบบกลุ่มสหกรณ์ เป็นลักษณะต่างคนต่างท า ท า
ให้มีปัญหาในเรื่องการต่อรองราคา สินค้าการเกษตรถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 

 
3. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 

(1) ปัญหาสุขลักษณะในหมู่บ้าน  การดูแลที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ  ไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยเบื้องต้น  ไม่มีการแยกขยะ
ที่ถูกวิธี และขาดความสนใจในเรื่องการรักษาความสะอาดในที่อยู่อาศัยและชุมชน 

(2) ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี   ประชากรส่วนใหญ่มฐีานะค่อนข้างยากจน ประกอบกับขาดความรู้ด้าน
โภชนาการที่ถูกต้อง การรับประทานอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นบ้าน ไม่ถูกสุขลักษณะ   

(3) ปัญหาการขาดความรู้ด้านการปูองกันโรคติดต่อ  เนื่องจากขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างถูกสุขลักษณะท าให้เกิด
โรคระบาดได้ง่าย 



 

 

 
4.  ปัญหาแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

(1) ปัญหาน้ าสะอาดส าหรับดื่ม  ปัจจุบันประชากรยังขาดน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค 
(2) ปัญหาคุณภาพและความพอเพียงของน้ าใช้  เนื่องจากแหล่งน้ าในปัจจุบัน พื้นดินไม่สามารถเก็บน้ าได้ตลอดปี แต่ปัจจุบันได้

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ าใช้  แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

5. ปัญหาความรู้การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
(1) ปัญหาด้านการได้ศึกษาต่อของประชาชน 
(2) ปัญหาศูนย์แหล่งเรียนรู้ส าหรับหมู่บ้าน 
 

6.  กลุ่มปัญหาการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ปัญหาปุาไม้  ปัจจุบันปุาไม้ในเขตต าบลได้ลดลงเนื่องจากไม่มีการอนุรักษ์ ขาดการรณรงค์ปลูกฝังการรักษาทรัพยากรปุาไม้ 
(2) ปัญหาคุณภาพดิน  ประชาชนขาดความเข้าใจและละเลยการรักษาคุณภาพดิน ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างขาดจิตส านึก ท าให้คุณภาพ

ดินเสื่อมลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี  3 

สรุปผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุสูงที่ผ่านมา 

3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กระทรวงมหาดไทย  หลังจากท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ น้ัน 
 เทศบาลต าบลบุสูง  ได้ด าเนินการตามกรอบการบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การบริหาร  โดยมีเปูาหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบตัิงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน  ซึ่งได้มีการวางแผนแนว
ทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะในการ
บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  (Good  Governance)  จึงท าให้เทศบาลต าบลบุสูงสามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลบุสูง  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 

 
จุดแข็ง  (S : Strength) 

๑) เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง  ผลิต ข้าว  พริก  หอมแดง  ที่มีคุณภาพ เป็นพืชเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

๒) มีการทอผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เช่น ผ้ามัดหมี ่
๓) มีแหล่งน้ าส าคัญทีส่ามารถประกอบการเกษตรไดด้ีหลายสาย 
๔) ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
๕) ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง 
๖) มีที่ตั้งไมห่่างไกลสถานท่ีราชการในอ าเภอและจังหวัด 
๗) มีการประสานงานและร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการเป็นอยา่งดี 
๘) มีการจดัประชุมประชาคมหมูบ่้านเพื่อรับทราบปญัหาและความต้องการของประชาชนเป็นประจ าทุกปี 
๙) ประชาชนมีบทบาทและมสี่วนร่วมในการเสนอความคดิเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
๑๐) มีการแบ่งงานและมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนภายในองค์กรและลดความซ้ าซ้อนในการปฏบิัตงิาน 
๑๑) บุคลากรได้รบัการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๑๒) ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ ด าเนินโยบายตามระเบยีบกฎหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
๑) เกษตรกรส่วนใหญไ่มม่ีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง หรือไม่มเีอกสารสิทธิในที่ท ากิน 
๒) ระบบสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ 
๓) ระบบน้ าอุปโภคบริโภคยังไมเ่พียงพอ 
๔) ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความส าคญัในการประสานงานและระดมความคดิเห็นกันในแตล่ะชุมชนเพ่อสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 
๕) ประชาชนยังไมต่ระหนักถึงสิทธิทางการเมืองเท่าที่ควร ยังค านึงถึงผลประโยชน์เท่านั้น 
๖) บุคลากรยังขาดทักษะ และความช านาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย 
๗) การรวมกลุ่ม หรือองค์กรชุมชนในบางกลุ่มยังขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๘) การพนัน,ยาเสพตดิ 
 
 



 

 

 
โอกาส (O : Opportunity)   

๑) รัฐบาลได้กระจายอ านาจให้สามารถบริหารจดัการตามภารกิจหน้าท่ี 
๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบสุูงได้รับอนุมัติใหย้กฐานะเป็นเทศบาลต าบลบุสูงจากกระทรวงมหาดไทย มีผล

ตั้งแต่วันท่ี 18 ก.ค.2551 เนื่องจากงบประมาณด้านการพัฒนาจะเพิ่มขึ้นท าให้ได้รับการพัฒนามากขึน้ใน
อีกระดับหนึ่ง 

๓) การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูต้ิดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสเพิ่มมากข้ึน 
๔) มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
๑) เทศบาลต าบลบสุูงมีจ านวน  22  หมู่บ้าน  มีพื้นท่ีกว้างถึง  4๔ ตารางกิโลเมตร ยากต่อการดูแลให้บริการได้

อย่างทั่วถึง 
๒) งบประมาณที่รัฐจดัสรรและอุดหนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้

อย่างทั่วถึง 
๓) การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาเพื่อการเกษตร และน้ าประปายังไม่ทั่วถึง 

 
 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  

 ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 เทศบาลลต าบลบุสูง   ได้สัมมนาประสานแผนชุมชนและประชาคม  เพื่อจัดท าแผนฯ  โดยได้มีการวิเคราะห์ปัญหา   8  
กลุ่มได้แก่ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   5. ด้านสังคม 
2. ด้านแหล่งน้ า    6. ด้านสาธารณสุข 
3. ด้านเศรษฐกิจ    7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 8. ด้านการเมืองและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เทศบาลต าบลบุสูง  จึงขอสรุปผลการด าเนินงานในระยะที่ผ่านมาดังนี้ 
 

 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลต าบลบุสูงไดต้ิดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 

2555   พร้อมท้ังรายงานและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารของเทศบาลต าบลบุสูง   และผู้บริหารฯได้น าเสนอ สภาฯ คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบุสูง และได้ประกาศให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีทราบแล้ว โดยจากรายงานบางส่วนของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ได้สรุปผลการด าเนินการดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามป ีปี 
2555 

จ านวนโครงการตาม
เทศบัญญตัิและแผน
ด าเนินงานป ี2555  

จ านวนโครงการทีไ่ด้
ด าเนินการในป ี

2555 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 14 68 
2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 10 2 4 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 23 9 8 
4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 30 27 

5.การพัฒนาด้านสังคม 16 13 10 

6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 17 9 9 
7.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 5 5 
8.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 42 29 45 

รวม 175 111 176 
 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดว่า  หาก
สัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50   แสดงว่าเทศบาลสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเปูาหมายที ่

ก าหนด ซึ่งจากผลการประเมินของเทศบาลต าบลบุสูงดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีความพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่
ระดับ   ร้อยละ ร้อยละ 8855..9922   ซึ่งแสดงว่าเทศบาลต าบลบุสูงได้ด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 

 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

(คิดเป็นร้อยละ) 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 55.1 40.8 4.1 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 36.7 55.1 8.2 
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 40.8 44.9 14.3 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 26.5 65.3 8.2 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 28.6 61.2 10.2 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 24.5 42.9 32.7 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

30.6 55.1 14.3 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 40.8 46.9 12.2 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20.4 57.1 22.4 



 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

(คิดเป็นร้อยละ) 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 38.2 50.1 11.7 
2.ด้านแหล่งน้ า 33.8 39.7 26.5 
3.ด้านเศรษฐกิจ 20.7 69.2 10.1 
4.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40.2 44.8 15.0 
5.ด้านสังคม 24.9 60.3 14.8 
6.ด้านสาธารณสุข 50.3 44.1 5.6 
7.ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 33.9 48.7 17.4 
8.ด้านการเมืองและการบริหาร 30.6 55.4 14.0 
 

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดว่า  หาก
สัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50   แสดงว่าเทศบาลสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนด ซึ่งจากผลการประเมินของเทศบาลต าบลบุสูงดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ   
ร้อยละร้อยละ    8855..6611   ซึ่งแสดงว่าเทศบาลต าบลบุสูงได้ด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด  

 
บัญชีสรุปงบหน้าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุสูง   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุสูง   

อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณที่ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี ปี 

2555 

จ านวนงบประมาณที่ได้
ด าเนินการในป ี2555 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณในแผน
สามปี ปี 2555 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21,601,000 4,974,000 7,853,541.98 

2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 15,920,000 1,769,800 1,677,137.40 
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 870,000 419,500 346,863.00 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7,790,000 6,929,800 6,428,888.33 

5.การพัฒนาด้านสังคม 7,159,000 2,261,000 709,035.00 

6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 900,000 500,000 427,390.00 

7.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

800,000 70,000 0 

8.การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

3,370,000 2,430,900 1,999,077.64 

รวม 58,410,000 19,355,000 19,441,933.35 



 

 

 

ส่วนที่  4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

4.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบุสูง  เป็นเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีเศรษฐกิจยั่งยืน  การศึกษาพัฒนา 

ประชาเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑.จัดใหม้ี พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.ส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพและสรา้งรายได้เสริมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ เสรมิสร้างการเรียนรูแ้ก่เด็กและเยาวชน พร้อมท้ัง

บ ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 
๔.ส่งเสรมิสวสัดิการสังคม ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสรมิสุขภาพอนามยั

และปูองกันโรคติดต่อ 
๕.จัดระบบการบริหารจดัการให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.มี พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ า
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและสร้างรายไดเ้สริมภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รบัการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา 
นันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรูแ้ก่เด็กและเยาวชน พร้อมท้ังบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๔.ประชาชนได้รับการส่งเสรมิสวสัดิการสังคม ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสขุภาพอนามัยและปูองกันโรคติดตอ่ 
๕.มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 



 

 

 
 
 

๔.๒ ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลบุสูง 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที ่1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทาง
คมนาคม ไฟฟูาแสงสว่าง ไฟฟูาเพือ่การเกษตร ระบบ
สาธารณูปการ ทางระบายน้ า แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร บริหารจดัการระบบ
การใช้น้ า 

2. จัดการ ปูองกัน ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบผังเมือง 
   ๑. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีถนนสัญจรเช่ือมระหว่างหมู่บ้านใช้ได้ตลอดฤดูกาล และก่อสร้างอย่างมีคณุภาพ ไฟฟูา
สาธารณะ และสาธารณูปการในเขตเทศบาลใหม้ีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน 
   ๒. จัดให้มีการจดัการทางดา้นกายภาพของเมืองที่ดี และเป็นระเบยีบสวยงามและมสีุนทรียภาพ โดยการจัดท าผังเมือง ปูองกัน
การขุดที่ ถมที่แบบไมม่ีที่สิ้นสุด 
   ๓. จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ีออกก าลังกายแกป่ระชาชน  
   ๔. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าประปาใหไ้ด้มาตรฐานมีคณุภาพ น้ าประปาใสสะอาด สามารถดืม่ได้ มีก าลังการผลติอย่าง
พอเพียงกับผู้ใช้บริการ 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๑. ปรังปรุงและกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาด และความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้น โครงการหน้าบ้านสวย 
หลังบ้านสวน 
   ๒. ปรับปรุงการจดัเก็บและก าจดัขยะมลูฝอยใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๓. ส่งเสรมิการสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   ๔. ส่งเสรมิให้มีการปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการรักษาดุลทางธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 
2.ส่งเสรมิการด าเนินชีวิตตามการบริหารจดัการชุมชน
ที่ด ี

นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุ่มของชุมชน ตามหลักการปกครองท้องที่แบ่งแยกตามหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล 
ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสนบัสนุนทุนในการประกอบอาชีพทุกหมู่บ้าน 
  ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะการส่งเสรมิการผลติและพฒันาคุณภาพสินค้า OTOP ให้
ได้มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมมูลค่า และรายได้ให้แก่ประชาชน 
  ๔. จัดให้มีการถา่ยทอดความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การจัดการและการตลาด ให้ประชาชนในท้องถิ่นใน
รูปแบบการฝึกอบรบ การสัมนา และการศึกษาดูงาน 
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนด้านปศสุัตว์ โดยจัดให้มีศูนย์ผสมพันธุ์โค กระบือ จัดใหม้ีเจ้าที่รับผิดชบ และจัดหา



 

 

น้ าเชื้อไว้บริการ  
  ๖. ส่งเสริมละด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการ
บริหารงานดา้นสวสัดิการให้กับประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ฯลฯ 
  ๗. จัดอบรมให้ความรูโ้ทษของยาเสพตดิทุกประเภท แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
  ๘.  ส่งเสรมิให้ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายน าสินคา้มาจ าหนา่ยโดยตรง ณ จดุจ าหน่าย
ผลิตผลทางการเกษตรประจ าต าบล (ตลาดประจ าต าบล) 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
1.ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
2.ส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 

นโยบายด้านการศึกษา และการกีฬา 
   ๑. การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาพื้นฐานโดยการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน ของเทศบาลจากทีมีอยู่เดมิคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบุสูง เพ่ือให้เด็กระดับปฐมวัยไดร้ับการศึกษาเตรียม
ความพร้อมเพิ่มขึ้นอยา่งทั่วถึง และไมเ่สียคา่ใช้จ่าย หรือเสียค่าจา่ยน้อยที่สุด 

1.1    ๒. การบริหารและจัดการการศกึษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ  สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใหก้ับโรงเรยีนกลุ่มเปูาหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  

1.2    ๓. สนับสนุนให้ประชาชนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาไดร้ับการศึกษานอกระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
1.3    ๔. ส่งเสรมิให้นักเรยีน เยาวชน ประชาชน ได้รบัการศึกษา  การถา่ยทอดความรู้ทางดา้นวิชาการ และอาชีพด้านต่างๆ จาก

บุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง  
1.4    ๕. จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนยเ์ยาวชน ลานกีฬา สถานท่ีออกก าลังกาย และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชน 
1.5    ๖. จัดและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา และพัฒนาการกีฬาสู่อาชีพ 
1.6    ๗. จัดสรรงบประมาณ เพื่อจดัซือ้อุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและทั่วถึง 
1.7    ๘. ส่งเสรมิให้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งชมรม สมาคม  และสโมสร เกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการ 

นโยบายด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
   ๑. สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริม เช่น ประเพณีบุญ
บั้งไฟ  งานเทศกาลหอมแดง  และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
    ๒. ส่งเสรมิการด าเนินการของสภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้แพร่หลาย และคงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังในรูปแบบการสนบัสนุนดา้นการด าเนินการ การสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐ  หรือเอกชน ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
1.ส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน สวัสดิการสังคม 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

นโยบายด้านการสาธารณสุข 
  ๑. รณรงค์ส่งเสริมความรู้ ดา้นสขุภาพ อนามัย แก่ประชาชน 
  ๒. มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคณุภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอย่างท่ัวถึง 
   ๓. เน้นให้มีกิจกรรมในการปูองกัน และควบคุมโรคต่างๆ ท่ีสามารถปูองกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 



 

 

2.ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันระงับโรคติดต่อ 
 

   ๔. ส่งเสรมิและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับในเขตเทศบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในท้องถิ่น 
   ๕. จัดหารถก าจดัสิ่งปฎิกลู มลูฝอยให้บริการอย่างพอเพียงเพื่อปูองกันการแพร่กระจายของโรคตดิต่อ โดยด าเนินการในลักษณะ
บริการสาธารณะ 

๑. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
1.1    ๑. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะพัฒนาด้านวัสดุอปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย และเพียงพอพร้อมใช้งาน

ปูองกันได้ตลอดเวลา 
1.2      ๒. พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานดับเพลิง อาสาสมคัรปูองกันภัยฝุายพลเรือน  และผูท้ี่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และฝึก

การปฎิบัตจิริงกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นประจ า เพื่อให้การปฏิบตัิงานถูกต้อง รวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากที่สุด 
1.3      ๓. จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลเป็นประจ าทกุปี ให้สอดคล้องกับความเจรญิของท้องถิ่น และเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่จะเกดิขึ้น อีกทั้งยังสามารถประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
1.4      ๔. จัดตั้งชุดรักษาความสงบเรยีบร้อยประจ าหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสืบค้น กดดัน จับกุม ยาเสพติด ที่แพร่ระบาดอยู่ในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
1.ส่งเสรมิสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

นโยบายด้านการบริการประชาชน 
  ๑. การพัฒนาและส่งเสริมในการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยใช้การ
จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร และงานบริการอื่น ๆ 
   ๒. การพัฒนาทักษะของบุคลากร ผู้ให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานการบริการที่ดี  
   ๓. การบริการประชาชน เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความพึงพอใจ กับประชาชนผู้มารับบริการ 
ให้ได้รวดเร็วกว่าปกติในงานด้านการทะเบียนราษฎร การจดัเก็บภาษี การสาธารณสุข การขออนุญาตก่อสร้างและงานอ่ืนๆ 
   ๔. จัดให้มีศูนย์บริการข้อมลูข่าวสารของทางราชการ เพื่อบริการประชาชนที่ประสงค์จะขอทราบขอ้มูลข่าวสารของทางราชการที่
สามารถเปิดเผยได้ จดัให้มีตูร้ับฟังความคิดเห็นของประชาชนจัดระบบให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาล    
และกระดานร้องทุกข์ ในเว็บไซต์เทศบาลต าบลบุสูง 
นโยบายด้านการเมือง การบริหารท้องถิ่น  
   ๑. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลให้มากท่ีสดุ ในรูปแบบการรับรู้ขา่วสาร การจัดเผยแพร่ข่าวสาร 
เสียงตามสาย การแสดงความคดิเห็น หรือร่วมท างานกับเทศบาล ในกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ  อันจะเกดิความเข้าใจและสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนคิดว่าเทศบาลเป็นองค์กรของตนเอง 
   ๒. ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ และรักษาสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง  
    ๓. ปรับปรุงการบรหิารงานของเทศบาล โดยการน าหลักธรรมาภบิาล และเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ในการบริหารทุกรูปแบบทุก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มาก
ที่สุด 
   ๔. ปรับปรุงและพัฒนาการจดัเก็บรายได้ของเทศบาล ให้มีประสทิธิภาพและความสามารถจดัเก็บภาษีให้ท่ัวถึง ถูกต้อง รัดกุม 



 

 

และเป็นธรรมมากที่สดุ ในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ หรือวิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินเป็นหลัก 
    ๕. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้  ความสามารถ โดยเฉพาะด้านวิทยาการและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้
สามารถน าความรู้มาปฏบิัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    ๖. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบตัิงาน โดยการจดัซื้อจัดหาก่อสร้างให้เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด ตามก าลังความสามารถดา้นงบประมาณของเทศบาล 



 

 

 
๔.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 

(พ.ศ.255๕-255๘) 
  
 การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ มีแนวคดิที่มีความต่อเนื่องจากแนวคดิชองแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-
๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุก
มิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพฒันาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย 
จ าเป็นต้องพิจารณาการเปลีย่นแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนการพฒันาในระยะยาว ภายใต้
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลีย่นแปลงในอนาคต และทุกภาคสว่นในสังคมไทยให้เห็นพ้อง
ร่วมกันก าหนดวสิัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ไว้ดังน้ี “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรบีนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง 
อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิศ์รี” 

 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 
พันธกิจ 

๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มโีอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคสว่นได้รับการ
เสรมิพลังให้สามารถมสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจดัการภาครัฐโปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคณุธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วงวัย 
สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทนักับการเปลีย่นแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคณุภาพบนฐานความรู้ ความคดิสร้างสรรค์ และภูมิปญัญา สร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรบัโครงสร้างการผลิตและการบรโิภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพือ่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคณุภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแส
การเปลีย่นแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๑๑ จึงจ าเปน็ต้องก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้างภมูิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัย
เสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เขม้แข็ง ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหม้ีคุณภาพ 
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มโีอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน มยีุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ดังนี ้

๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตยั่งยืน 
๓) ยุทธศาสตร์ความเขม้แข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลงังาน 
๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพและยั่งยืน 
๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖) ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
 



 

 

 

๔.๔ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ทิศทางการพัฒนาศรีสะเกษ 
ผลจากการจัดประชุมประชาคมจังหวัดศรสีะเกษหลายครั้ง ไดส้รุปกรอบแนวความคิดรวบยอดว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็น

จังหวัดที่มีพื้นฐานอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรรม มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรรม ทางจังหวัดจึงเน้นทิศทางของจังหวัดไปสู่การผลติ
ทางด้านเกษตรอินทรยี ์โดยยึดวิถีศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมที่มีจติวิญญาณในการเอื้อเฟ้ือและใสใจดูแลผู้อื่น 
ดังนั้นเกษตรอินทรีย ์จึงเป็นแนวทางที่ตรงกับวิถีศรีสะเกษเดมิ ที่ใส่ใจถึงผู้อื่นในการผลิต และจังหวัดศรีสะเกษยังเป็นเมืองวัฒนธรรม
โบราณที่มีอารยธรรมมาตั้งแตโ่บราณ ดังนั้นการพัฒนาของจังหวัดจึงมีจุดเน้นความสมดุลของใช้วิถีชีวิตและการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจโดยได้ก าหนด 

 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
พันธกิจจังหวัด 

- สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองมคีวามเป็นระเบียบ รม่รื่นด้วยพื้นท่ีสีเขียว 
- ส่งเสริมการค้า การลงทุน การทอ่งเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
- ส่งเสริมสุภาพ สนับสนุนการศึกษา และกีฬาของจังหวัด 
- ส่งเสริมสินค้าเกษตรทีไ่ด้มาตรฐานและปลอดภยั รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
- บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
 
เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดศรสีะเกษมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมวีัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ

การเกษตรหลายประการ ในการพัฒนาร่วมกับประชาชน จึงเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการท ามาหากินและการผลิตสินค้า
เกษตรแบบดั้งเดิม ที่เน้นใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักรตามวิถีศรสีะเกษ แต่เพิ่มทักษะและมลูค่าใหเ้ป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ท าให้ประชาชนมสีุขภาพอนามยัที่ดีมีความสุข แม้จะไมร่่ ารวยเหมือนท่ีอื่น โดยจะมคีวาม
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในการพัฒนาและแกไ้ขปัญหา ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการพัฒนาจังหวัดที่มุ่งไปสูเ่ปูาประสงค์
สุดท้าย เพื่อให้ "ชาวศรีสะเกษ กินอุ่น นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด" โดยขยายความได ้ดังนี ้

กินอิ่ม คือ การมีเศรษฐกิจท่ีพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ ประชาชนผลิตอาหารอย่างเพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภค ที่เหลือจะน าไป 
จ าหน่ายประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร / ที่อยู่อาศัยและสามารถดูแลตนเองได ้

นอนอุ่น คือ การมสีุขภาพด ีและฝันดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีปัญหายาเสพตดิ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี 
มีความสุขมีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งประชาชนรักการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 

ทุนมี ได้แก่ ทุนทางที่ดิน ทุนที่เป็นตัวเงิน ทุนทางปัญญา รวมทั้งทนุทางสังคม ไม่หมดหวังสิ้นคดิ ทุนท าให้เกิดรายได้ที่มั่นคง 
มีความร่วมมือระหว่างกัน อันเชื่อมโยงมิติความมั่นคงของประเทศได้ 

หน้ีหมด ก็คือ เมื่อประชาชนมีรายได้ก็จะปลอดจากหนี้สิน เป็นความสุขของประชาชน ทุกข์หมดไป 

ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความเชื่อมโยงซึง่กันและกัน ต้องมีการบรูณาการงานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และน้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยเสมอ เนื่องจากเป็นหน้าท่ีของประชาชนท่ีสามารถช่วยกันในการพัฒนาจังหวดัให้มีความเจรญิรุ่งเรืองต่อไป 

 



 

 

 
วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ 

 
" เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า การท่องเท่ียว อารยธรรมขอมโบราณ 

เป็นเลิศด้านกีฬา น าสินค้าเกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู่ครัวโลก " 
 

เป้าประสงค์รวม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  

- มูลค่าการคา้การลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 
- ผลผลิตด้านการเกษตรทีไ่ด้มาตรฐานและปลอดภยัเพิ่มขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดศรีสะเกษ ได้น าแนวทางในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 แผนบรหิารราชการแผ่นดิน นโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล บูรณา

การเข้าด้วยกัน โดยวางต าแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ตามวิสัยทัศน์ข้างต้น และก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดไว้ 
ดังนี ้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

1.1ประชาชนมรอาชีพและรายไดเ้พิ่มขึ้น 
1.2 ศักยภาพการผลติสินค้าและบริการเพิม่ขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสรมิสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.1 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคณุภาพ 
2.2 ประชาชนมีสุขภาพ และคณุภาพชีวิตที่ด ีมีภูมคิุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได ้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.3 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสรมิสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
4.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
4.2 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
4.3 สังคมเกดิความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมสีุข 
4.4 ประชาชนผูไ้ด้รับภัยพิบัต ิและผู้อาศัยอยูต่ามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยภาครัฐ 
 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาตร์ ฯ ส านกังานจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 

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



ยทุธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. กอ่สร้าง ติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทาง
คมนาคม ไฟฟ้าแสงสวา่ง ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ระบบสาธารณูปการ ทางระบายน้้า แหล่งน้้าเพื่อ
อปุโภคบริโภค แหล่งน้้าเพื่อการเกษตร บริหาร
จดัการระบบการใชน้้้า

53 23.98 57,387,000 73.63 64 43.54 83,238,000 82.91 74 47.13 106,314,000 86.11 191 36.38 246,939,000 81.82

2. จดัการ ป้องกนั ดูแลและบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7 3.17 610,000 0.78 7 4.76 610,000 0.61 7 4.46 610,000 0.49 21 4.00 1,830,000 0.61

รวม 60 27.15 57,997,000 74.42 71 48.30 83,848,000 83.52 81 51.59 106,924,000 86.60 212 40.38 248,769,000 82.43

ยทุธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชพี 23 10.41 810,000 1.04 7 4.76 475,000 0.47 7 4.46 475,000 0.38 37 7.05 1,760,000 0.58

2.ส่งเสริมการด้าเนินชวีติตามการบริหารจดัการ
ชมุชนที่ดี

18 8.14 655,000 0.84 10 6.80 390,000 0.39 10 6.37 390,000 0.32 38 7.24 1,435,000 0.48

รวม 41 18.55 1,465,000 1.88 17 11.56 865,000 0.86 17 10.83 865,000 0.70 75 14.29 3,195,000 1.06

ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม

1.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 23 10.41 7,540,000 9.67 13 8.84 6,920,000 6.89 13 8.28 6,920,000 5.60 49 9.33 21,380,000 7.08

2.ส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการ 10 4.52 780,000 1.00 9 6.12 730,000 0.73 9 5.73 730,000 0.59 28 5.33 2,240,000 0.74

รวม 33 14.93 8,320,000 10.68 22 14.97 7,650,000 7.62 22 14.01 7,650,000 6.20 77 14.67 23,620,000 7.83

ปี 2558 รวม 3 ปี

ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ

ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ

จา้นวน
โครงการ

ร้อยละ
ของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ

จา้นวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)

ปี 2559

ร้อยละ
ของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

ส่วนที ่5
บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(2557-2559)
เทศบาลต าบลบสุูง อ าเภอวังหนิ จังหวัดศรีสะเกษ

จา้นวน
โครงการ

ร้อยละ
ของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ

จา้นวน
โครงการ

ร้อยละ
ของ

โครงการ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2557



ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นสงัคมและ
คุณภาพชีวติ

1.ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน สวสัดิการสังคม
 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

17 7.69 6,704,000 8.60 15 10.20 6,600,000 6.57 15 9.55 6,600,000 5.35 47 8.95 19,904,000 6.60

2.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีติคนในชมุชน ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกนัระงับโรคติดต่อ

8 3.62 595,000 0.76 7 4.76 495,000 0.49 7 4.46 495,000 0.40 22 4.19 1,585,000 0.53

รวม 25 11.31 7,299,000 9.37 22 14.97 7,095,000 7.07 22 14.01 7,095,000 5.75 69 13.14 21,489,000 7.12

ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นการเมืองและ
การบริหาร

1.ส่งเสริมสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของประชาชน 3 1.36 100,000 0.13 3 2.04 100,000 0.10 3 1.91 100,000 0.08 9 1.71 300,000 0.10

2.เพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ 59 26.70 2,754,500 3.53 12 8.16 835,000 0.83 12 7.64 835,000 0.68 83 15.81 4,424,500 1.47

รวม 62 28.05 2,854,500 3.66 15 10.20 935,000 0.93 15 9.55 935,000 0.76 92 17.52 4,724,500 1.57

รวมทั้งสิ้น 221 100 77,935,500 100 147 100 100,393,000 100 157 100 123,469,000 100 525 100 301,797,500 100

งบประมาณ(บาท)
ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี

ร้อยละ
ของ

โครงการ

จา้นวน
โครงการ

ร้อยละ
ของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ

งบประมาณ(บาท)
ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ

จา้นวน
โครงการ

ร้อยละ
ของ

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ

ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ

จา้นวน
โครงการ

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(2557-2559)

เทศบาลต าบลบสุูง อ าเภอวังหนิ จังหวัดศรีสะเกษ

ร้อยละ
ของ

โครงการ

จา้นวน
โครงการ



ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่1  ก่อสร้าง ตดิตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ระบบสาธารณูปการ ทางระบายน้้า แหล่งน้้าเพ่ืออุปโภค
บริโภค แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร บริหารจัดการระบบการใชน้้้า

ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59
70 23 24 23

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

21 6 8 7

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

19 6 5 8

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

54 9 18 27

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

6 2 2 2

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

21 7 7 7

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต้าบลบุสูง 

๑.๑.๖ ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร  
ไฟฟา้สาธารณะ

บริการด้านไฟฟ้าเพื่อให้กลุ่ม
เกษตรกรได้รับบริการโดย
ทั่วถึงเพื่อลดต้นทุนการผลิต
และบริการด้านปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่่าและโคมไฟถนนให้ได้

50% 60% 70%

๑.๑.๔ ก่อสร้าง/ขุดลอก/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง ราง/ร่อง/
ทอ่ระบายน้่า

ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาภายใน

50% 60% 70%

๑.๑.๕ ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาและบริหารระบบการใช้น้่า

บริการด้านก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาให้
ได้  80%

50% 60% 70%

๑.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนหนิคลุก

ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาภายใน 50% 60% 70%

๑.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนดิน

ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาภายใน 50% 60% 70%

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาภายใน 50% 60% 70%



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 23 17,506,000 24 26,189,000 23 29,590,000 70 73,285,000

๑.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
หนิคลุก 6 3,231,000 8 2,829,000 7 3,053,000 21 9,113,000

๑.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนดิน
6 2,058,000 5 4,008,000 8 2,801,000 19 8,867,000

๑.๑.๔ ก่อสร้าง/ขุดลอก/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง ราง/ร่อง/ทอ่
ระบายน้ า

9 10,592,000 18 26,212,000 27 46,870,000 54 83,674,000

๑.๑.๕ ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาและบริหารระบบการใช้น้ า 2 5,500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 6 16,500,000

๑.๑.๖ ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร  
ไฟฟา้สาธารณะ 7 18,500,000 7 18,500,000 7 18,500,000 21 55,500,000

รวม 53 57,387,000 64 83,238,000 74 106,314,000 191 246,939,000

แหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร บริหารจัดการระบบการใชน้ ้า
ยุทธศาสตร์ ป ี57 ป ี58 ป ี59 รวม 3 ปี

บัญชสีรุป
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต้าบลบุสูง
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่1  ก่อสร้าง ตดิตั ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ระบบสาธารณูปการ ทางระบายน ้า แหล่งน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

เทศบาลต าบลบุสูง   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ระบบสาธารณูปการ ทางระบายน้้า แหล่งน้้าเพื่ออุปโภคบริโภค 
แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร บริหารจัดการระบบการใช้น้้า 

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑ (เส้นบ้าน
นายสิงห์พล-บ้านหนองโตน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x120 เมตร 

240,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๕ (คุ้ม
กะเอิน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x109 เมตร 

272,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๒ (ซอยคุ้ม 
๓ บ้านนายประจักษ-์ผช.สังเวียน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
3x112 เมตร 

168,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๓ (ไปหนอง
แมว) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x185 เมตร 

462,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๔ (ซ.ผู้ใหญ่
ช่ืนไปบ้านนายหนู พูลทอง-บ้าน 
อ.บันดาล) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x291 เมตร 

582,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๕ (เส้นกลาง
หมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x64 เมตร 

160,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๖ (ซอยบ้าน
นายสุพิศ) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
3x100 เมตร 

160,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 
 

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

8 ยกระดับถนนคสล. ม.๒๒ 
(กลางบ้านจากก้าแพงวัดทิศ
ตะวันออก-ถนนลาดยางทิศตะวันตก) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x500 เมตร 

1,250,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๗ (รอบ
หมู่บ้านทิศตะวันตก) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x147 เมตร 

294,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๘ (สี่แยก
ประปาหนองขอนพาด) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
3x150 เมตร 

225,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๙ (รอบ
หมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x166 เมตร 

332,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๐ (ทางเข้า
หมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x330 เมตร 

825,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๑ (เส้น
กลางหมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x250 เมตร 

625,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๒ (เส้น
หนองหว้า-โนนสาย) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x300 เมตร 

750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๓ (บ้าน
ไทยบวกเตย-บ้านบวกแต้) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x644 เมตร 

1,610,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๔ (กลาง
หมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x106 เมตร 

265,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๖ (บ้าน
ตาตวด-บ้านใหม่) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x300 เมตร 

750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



 
 

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๘ – ม.๑ เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x450 เมตร 

1,125,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๙ 
(ทางเข้าบ้านพ่อทัน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
3x200 เมตร 

300,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๒๐ (เข้าบ้าน
นางสุรีย์) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x250 เมตร 

500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑ (หน้าบ้าน
อดีตเลขาค้าพันธ์) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x147 เมตร 

 294,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๒ (ซอยบ้าน
นายสีทน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
3x100 เมตร 

 150,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๒ (ซอยปศุ
สัตว์) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x196 เมตร 

 392,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๕ (ซอย
กลางบ้าน คุ้ม ๗,๘) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x400 เมตร 

 800,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๕ (ซอยสุข
สวัสดิ์ คุม้ ๓,๔) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x400 เมตร 

 800,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๕ (ซอยสุข
สมาน คุ้ม ๒) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x200 เมตร 

 400,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๕ (ซอยปู่
ขาว คุ้ม ๙) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x400 เมตร 

 800,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



 
 

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๖ (ซอยคุณ
สวัสดิ์ อุทัย) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
3x50 เมตร 

 100,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๒๒ (บ้านคณุ
ทองใส ใบบัว-บ้านคุณทองจันทร์ 
พรมศรี) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
3x150 เมตร 

 210,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๗ (ทิศใต้
หมู่บ้าน เชื่อมถนนทางหลวงชนบท) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x865 เมตร 

 2,162,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๘ (ซอยค้า
จันทร์) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x250 เมตร 

 500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๙ (โนนสาย-
หนองนารี) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x1,500 เมตร 

 3,750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๐ (ไปคลอง
อีสานเขียวเดิมเป็นหินคลุก) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x800 เมตร 

 1,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๑ (รอบ
หมู่บ้านด้านทิศใต้) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x150 เมตร 

 300,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๓ (บ้าน
ไทยบวกเตย-บ้านป่าใต้) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x100 เมตร 

 250,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๔ (ทางเข้า
ศาลาประชาคม) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x208 เมตร 

 416,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๖ (ซอยต้น
มะไฟ) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x100 เมตร 

 250,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



 
 

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๒๐ (สาม
แยกบ้านผู้ใหญ่บา้น-สะพานห้วย
ส้าราญ อ.ปรางค์กู่) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x166 เมตร 

 415,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑ (จาก
กะเอิน-หนองโดน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x436 เมตร 

  1,090,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านกะเอิน-
บ้านบุสูง) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x750 เมตร 

  1,500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๒ ซอยคุ้ม ๖ 
นายประจักษ-์นางเมียง 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
3x150 เมตร 

  225,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคสล. ม.๕ (ซอยทอง
ใสพัฒนา คุ้ม ๖) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x400 เมตร 

  800,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๕ (ซอยเสริม
สุข คุ้ม๓) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x150 เมตร 

  300,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๕ (ซอยปู่ค้า 
คุ้ม ๖) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x400 เมตร 

  800,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

45 ขยายถนนคสล. ม.๕ เชื่อมบ้าน
ขวาว เขตอุทุมพรพิสัย 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x700 เมตร 

  1,800,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๗ (ข้างวัด) เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x50 เมตร 

  125,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๘ (รอบวัด
โพธิ์สว่าง) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x350 เมตร 

  875,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



 
 

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๘ (ซอยหนอง
นารีถึงถนนลาดยาง) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x100 เมตร 

  200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๓ (ข้าง
ศาลาประชาคม) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x420 เมตร 

  840,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๔ (ทิศ
ตะวันตกหนองศาลา) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x422 เมตร 

  844,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๖ (ซอยปู่
ตา) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x300 เมตร 

  750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๖ (ซอย
หนองอีย่า) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x100 เมตร 

  250,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๙ (บ้านนาย
อุดร เชื่อมต้าบลโพนยาง) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x200 เมตร 

  500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๙ (เส้นข้าง
โรงพยาบาล) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
6x250 เมตร 

  750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๒๐ (ทิศเหนือ
หมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
3x144 เมตร 

  216,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านกะเอิน ม.
๑-บ้านหนองหอย ต.ดวนใหญ ่

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x642 เมตร 

5x2,100 เมตร 

๑,๒๔๗,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

๕,๑๙๒,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

๔,๓๙๗,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนพระ
เจ้า ม.๑๙-บ้านโพนยาง ม.๑ ต.
โพนยาง 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x1,950 เมตร 

๓,๗๘๙,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

  ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



 
 
 
 

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองนารี 
ม.๘-บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ธาต ุ

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x500 เมตร 
5x750 เมตร 

 ๑,๒๐๑,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

๑,๘๐๒,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัววัว ม.๕-
บ้านหนองกันจอ ต.ธาต ุ

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x700 เมตร 

4x1,750 เมตร 

 ๑,๖๘๒,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

๓,๔๓๔,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองไผ่ ม.
๓-บ้านเห็นอ้ม ต.โพนยาง 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
5x350 เมตร 

4x2,350 เมตร 

 ๘๔๑,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

๔,๕๖๖,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองศาลา 
ม.๑๔-บ้านเห็นอ้ม ต.โพนยาง 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x1,690 เมตร 

 ๓,๒๘๔,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

 ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคสล.หนองฮู บ้าน
โพนดวน ม.๔-บ้านหนองคู ต.ธาต ุ

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
4x1,300 เมตร 

  ๒,๕๒๖,๐๐๐ 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

63 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในเขตต้าบล 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างถนน 
คสล.ส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. 
ภายในเขตต้าบล 

1,000,000 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

1,000,000 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

1,000,000 
(ทต.,อบจ, อืน่ๆ) 

ประชาชนมีถนนคสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑ 
(รอบบ้านด้านทิศเหนือจากโรงเรียน) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x420 เมตร 

840,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๒๒ 
(ข้างคลองโยธาทิศตะวันตกหมู่บ้าน
จากถนนลาดยางไปบ้านยาง) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x500 เมตร 

130,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๐ 
(สายไปทิศเหนือ) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรบัให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
5x1,000 เมตร 

600,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๒ 
(ข้างคลองระบายน้้าท่าสังข์ ๑) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x2,000 เมตร 

400,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๘ 
(บ้านหนองโดน-อ่างวังกะโดน) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
6x1,800 เมตร 

1,080,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๒๑ 
(บ้านพร้าว-บ้านโนนสาย) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x650 เมตร 

181,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๖ (ขุม
ค้า-ทางไปบ้านดอนชุมป่ายาง) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x540 เมตร 

 136,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๘ 
(ซอยนางฉลวย) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x300 เมตร 

 144,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๓ เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x278 เมตร 

 133,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๔ 
(เส้นหน้าบ้านเกษตรปราโมทย์) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
5x670 เมตร 

 400,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



 
๑.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

11 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๙ 
(เรียบคลองกะเอิน) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x1,200 เมตร 

 576,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๒๐ 
(ซอยบ้านนางมาลี) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x150 เมตร 

 72,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๒ 
(คลองเทวดา) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
5x2,500 เมตร 

 600,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๒๑ 
(บ้านพร้าว-บ้านหนองนารี) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x800 เมตร 

 768,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๖ 
(รอบหมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
3x250 เมตร 

  90,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑ 
(บ้านกะเอิน-ที่ว่าการอ้าเภอ) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
5x3,370 เมตร 

  1,095,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

17 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๒๒ 
(ข้างคลองส่งน้้าจากโรงสบูน้้า) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
3x2,000 เมตร 

  200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๘ 
(รอบหมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x2,00 เมตร 

  960,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๐ 
(ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต)้ 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x800 เมตร 

  384,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๒ 
(ด้านทิศตะวันตก) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
3x500 เมตร 

  180,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

21 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๘ 
(เรียบคลอง) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุก ส้าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
4x300 เมตร 

  144,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินลงหินคลุก
ในการใช้สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 
 
 

๑.๑.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนดิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนดิน ม.17 (ซอยข้าง
บ้านนายครองทรัพย-์ที่นานาง
ประมลู) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x770 เมตร 

370,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงถนนดิน ม.22 (ซอย
จามจุรี) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
3x150 เมตร 

241,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงถนนดิน ม.๑๕ (ถนนแยก
จากถนนสายกะเอิน-ลิงไอ) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
5x1,100 เมตร 

275,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนนดิน ม.4 (เส้นลาดยาง
บ้านบุสูง-บ้านหนองนาร-ีต.ธาตุ) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x1,000 เมตร 

260,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงถนนดิน ม.๒๑ (ถนนรอบ
หมู่บ้าน(คันก้ันน้้า)) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x1,200 เมตร 

576,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงถนนดิน ม.๑๘ (จากหนอง
โดน-ป่าสะแบงรอยต่อหนองโตน) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
6x650 เมตร 

336,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงถนนดิน ต.บสุูง-ต.ธาต ุ เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x500 เมตร 

 100,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงถนนดิน ม.๘ (หนองนาร-ี
หนองฮาง) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x1,300 เมตร 

 338,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงถนนดิน ม.๑๑ (คลองอีสาน
เขียว-บ้านหนองนารี) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x2,000 เมตร 

 520,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

๑.๑.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนดิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

10 ปรับปรุงถนนดิน ม.๑๙ (ซอยข้าง
ประปา เช่ือมเส้นทางไปบ้านบสุูง) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x900 เมตร 

 175,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงถนนดิน ม.๒๐ (ทิศ
ตะวันตกหมูบ่้าน) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x500 เมตร 

 130,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงถนนดิน ม.22 (ห้วย
ส้าราญ-บ้านพร้าว) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
5x2,000 เมตร 

  600,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

13 ขึ้นถนนดิน ม.๘ (เส้นปู่ตา-หนอง
ขอนพาด(สี่แยกด้านทิศใต้)) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
 

  60,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงถนนดิน ม.๑๘ (สาย
ตะวันออกหมู่บ้าน - หนองอะลาง) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x545 เมตร 

  100,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

15 ถนนข้ึนดิน ม.๑๙ (เชื่อสนามกีฬา
กลางเทศบาลต้าบลบุสูง) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x600 เมตร 

  156,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงถนนดิน ม.๑๙ (จากบา้น
นายวร-ซอยข้างโรงประปา) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
3x1,000 เมตร 

  195,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

17 ปรับปรุงถนนดิน ม.๒๐ (ทิศใต้
หมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
4x500 เมตร 

  130,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงถนนดิน ม.๒๐ (ข้างห้วย
ส้าราญ) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
6x3,000 เมตร 

  1,170,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๙ ปรับปรุงถนนดิน ม.๘ (หนองนาร-ี
หัววัว) 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินส้าหรับให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก 

ถนนดิน 
5x1,200 เมตร 

  390,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

ประชาชนมีถนนดินในการใช้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



 
 
 

๑.๑.๔ ก่อสร้าง/ขุดลอก/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

๑ ขุดลอกคลองดิน ม.๑๕  
(กะเอิน-บุสูง) 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองดิน  
ยาว 1,300 เมตร 

1,500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

2 ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้้า ม.๒ 
(ภายในบริเวณหมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างราง
ระบายน้า้ ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ท่อ/รางระบายน้้า  
ยาว 991 เมตร 

1,635,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  มีท่อ/รางช่วยระบายน้า้ได้สะดวก กองช่าง 

3 ก่อสร้างร่อง/รางระบายน้้า ม.๓ 
(สองข้างถนนกลางหมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างร่อง/ราง
ระบายน้า้ ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ร่อง/รางระบายน้้า 
ยาว 415 เมตร  

607,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  มีร่อง/รางช่วยระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง 

4 ขุดลอกหนองขุมค้า ม.๖  เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
 

200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  มีแหล่งน้้าส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

5 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอน
เวิร์ส) ม.๙  

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างท่อลอด
เหลี่ยม ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ท่อเหลี่ยม 750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

  มีท่อลอดเหลี่ยมระบายน้้าได้
สะดวก 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.๑ (สองขา้ง
ทาง) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างราง
ระบายน้า้ ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

รางระบายน้า้  
ยาว 800 เมตร 

 1,320,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีรางช่วยระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง 

7 ขุดลอกคลองส่งน้้า ม.๒ (บ้านบสุูง-
บ้านกะเอิน) 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 

 1,500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

8 ขุดลอกหนองแมว ม.๓ เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
 

 500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีแหล่งน้้าส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

9 ก่อสร้างคลองระบายน้้า ม.๔ (หนา้
โรงเรียนโพนดวน) 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
ยาว 100 เมตร 

 200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

10 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.๑๗ (เส้น
กลางหมู่บ้านจากวัดไปทิศตะวันออก) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างราง
ระบายน้า้ ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ท่อ/รางระบายน้้า 
ยาว 282 เมตร  

 542,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีท่อ/รางช่วยระบายน้า้ได้สะดวก กองช่าง 

11 ขุดลอกห้วยส้าราญ (บ้านพร้าว-
หนองทอง)  

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

 6,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีแหล่งน้้าส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

 
 



 
 
๑.๑.๔ ก่อสร้าง/ขุดลอก/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

12 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อก
คอนเวิร์ส) ม.๗ (ถนนลาดยางขุม
ค้า-โพนยาง(ก่อนเข้าบ้านขุมค้า)) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างท่อลอด
เหลี่ยม ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ท่อเหลี่ยม  750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีท่อลอดเหลี่ยมระบายน้้าได้
สะดวก 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างร่อง/รางระบายน้้า ม.๘ 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างร่อง/ราง
ระบายน้า้ ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ร่อง/รางระบายน้้า 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  

 3,300,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีร่อง/รางช่วยระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง 

14 ขุดลอกคลองส่งน้้าคสล. ม.๙ (ไป
ถึงคลองอีสานเขียว)  

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้าคสล.  
 

 500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

15 ก่อสร้างร่อง/รางระบายน้้า ม.๑๐ 
(กลางหมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างร่อง/ราง
ระบายน้า้ ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ร่อง/รางระบายน้้า 
 

 2,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีร่อง/รางช่วยระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง 

16 ก่อสร้างก้าแพงกั้นน้้าคลองอีสาน
เขียว ม.๑๑  

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างก้าแพง
กั้นน้้า 

ก้าแพงกั้นน้้า 
 

 300,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีก้าแพงกั้นน้า้ได้สะดวก กองช่าง 

17 ขุดลอกคลอง/รางระบายน้้า ม.๑๒ 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างคลอง/
รางระบายน้้า ส้าหรับระบาย
น้้าได้สะดวก 

คลอง/รางระบายน้้า 
 

 1,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีคลอง/รางช่วยระบายน้า้ได้
สะดวก 

กองช่าง 

18 ขุดลอกคลองส่งน้้าดอนพระเจ้า ม.
๑๙ 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง 
ส้าหรับระบายน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

 400,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

19 ขุดลอกห้วยส้าราญหน้าฝายท่าสังข์ 
ม.๒๑ 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้้า 
ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

ขุดลอกแหล่งน้้า 
 

 2,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

 มีแหล่งน้้าส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

20 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.๑๕ (สอง
ข้างทางเข้าวัด) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างราง
ระบายน้า้ ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

รางระบายน้า้  
ยาว 800 เมตร 

  1,320,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีรางช่วยระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง 

21 ขุดสระน้้าในไร่นา ม.๓ เพื่อจ้างเหมาขุดสระน้้า สระน้้าในไร่นา    200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีสระน้้าในไร่นาใช้ได้สะดวก กองช่าง 

22 ขุดลอกหนองผ้า ม.๑๗ เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
 

  300,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีแหล่งน้้าส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

 
 



 
 
   
๑.๑.๔ ก่อสร้าง/ขุดลอก/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

23 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ม.๑๗ (ข้าง
คลองไปหนองผ้า) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างท่อ
เหลี่ยม ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ท่อเหลี่ยม   750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีท่อเหลี่ยมระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง 

24 ขุดลอกคลองส่งน้้า ม.๖ (จาก
ฝายตีกามาบ้านขุมคา้) 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
 

  750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

25 ขุดลอกคลองส่งน้้า ม.๘ (ทิศ
ตะวันออกถนนลาดยางไปบ้าน
โนนสาย) 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

 

  500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

26 ขุดลอกร่องแคน ม.๘  เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
 

  2,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีแหล่งน้้าส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

27 ขุดลอกคลองส่งน้้า ม.๘ (จาก
ฝายท่าสังข์ดา้นทิศใต้ไปทิศ
ตะวันออก) 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลองส่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า  
2x800 เมตร 

 

  300,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

28 ขุดลอกร่องหัววัว ม.๕ เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างร่องน้้า 
ส้าหรับระบายน้้าได้สะดวก 

ขุดลอกร่องหัววัว ม.๕   500,000 
(ทต.,อบจ.,อืน่ๆ) 

มีร่องระบายน้้าได้สะดวก 
กองช่าง 

29 ขุดร่องระบายน้า้ ม.๑๑ 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างร่อง/
รางระบายน้้า ส้าหรับระบาย
น้้าได้สะดวก 

ร่องระบายน้้า 
 

  1,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีร่องช่วยระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง 

30 ขุดลอกคลอง ม.๑๒ (คลอง
เชื่อมคลองอีสานเขียว ม.๑๒ -
ม.๑๓ - ม.๑๑ 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง 
ส้าหรับระบายน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า 
 

  500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

31 ขุดลอกคลอง ม.๑๓ (คลอง
อีสานเขียว) 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง 
ส้าหรับระบายน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า 
 

  2,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

32 ขุดลอกคลอง ม.๑๓ (ทิศเหนือ) เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง 
ส้าหรับระบายน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า 
 

  1,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

 
 
 



 
 
 
๑.๑.๔ ก่อสร้าง/ขุดลอก/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

33 ก่อสร้างทางระบายน้้าแบบ
สี่เหลี่ยม ม.๑๔ (คลองอีสานเขยีว
ช่วงข้ามไปบ้านเห็นอ้ม ต.โพนยาง) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างทาง
ระบายน้า้ ส้าหรับระบายน้้า
ได้สะดวก 

ทางระบายน้้า 
 

  750,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีทางระบายน้า้ได้สะดวก กองช่าง 

34 ก่อสร้างท่อส่งน้้า ม.๑๔ (จาก
คลองอีสานเขียวมาหนองศาลา) 

เพื่อจ้างเหมากอ่สร้างท่อส่ง
น้้า ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ท่อส่งน้้า 
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 

  500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีท่อส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

35 ขุดลอกหนองสองห้อง ม.๑๘ เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง 
ส้าหรับระบายน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า 
 

  2,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

36 ปรับปรุงคลองลอย ม.๑๙ 
(จากกะเอิน-ห้วยคลา้ 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงคลอง
ลอย ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

คลองลอย 
ยาว ๕,๐๐๐ เมตร 

  300,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีคลองลอยส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

37 ขุดลอกคลอง ม.๑๙ (อ่างเก็บ
น้้าวังหิน-บ้านหนองโดน) 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง 
ส้าหรับระบายน้้าได้สะดวก 

คลองส่งน้้า 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

  20,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

38 สร้างฝายชะลอน้้า ม.๒๐ (วัง
หนองผักแว่น) 

เพื่อจ้างเหมาสร้างฝายชะลอ
น้้า  

ฝายชะลอน้้า   2,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีฝายชะลอน้า้ กองช่าง 

39 ขุดลอกคลองหนองอีเลิง ม.๒๑ เพื่อจ้างเหมาขุดลอกแหล่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

ขุดลอกแหล่งน้้า 
 

  2,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีแหล่งน้้าส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

40 ขุดลอกคลองหนองหม้อแกง 
ม.๒๑ 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกแหล่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก 

ขุดลอกแหล่งน้้า 
 

  1,000,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีแหล่งน้้าส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

41 ขุดลอกหนองเขื่อน ม.๑๙ เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้า ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

ขุดลอกหนองเขื่อน    1,000,000 
(ทต.,อบจ.,อืน่ๆ) 

มีหนองน้้าระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง 

42 เชื่อมระบบส่งน้้า ม.๒๒ (จาก
คลองส่งน้้าสถานีส่งน้้าถึงคลอง
โยธา) 

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้า ส้าหรับระบายน้้าได้
สะดวก 

เชื่อมระบบส่งน้้า 
ยาว ๑๒๐ เมตร 

  300,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีระบบส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง 

43 ขุดบ่อน้้าตื้นภายในเขตต้าบล เพื่อจ้างเหมาขุดบอ่น้้าตื้น
เพื่อราษฎรมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

หนองและคลองภายใน
เขตต้าบล 

200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีแหล่งกักเก็บน้า้ไว้ใช้  เพือ่การ
อุปโภคและการเกษตร 

กองช่าง 

 



 
 
 
๑.๑.๔ ก่อสร้าง/ขุดลอก/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

44 รณรงค์ ส้ารวจ ซ่อมแซมและ
สร้างภาชนะเก็บน้้า 

เพื่อราษฎรมีน้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ภาชนะเก็บน้้า 500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

500,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีแหล่งกักเก็บน้า้ไว้ใช้  เพือ่
การเกษตร 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างฝายทดน้้า/คันกั้นน้้า
แหล่งน้้าสาธารณะ 

เพื่อราษฎรมีน้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ฝายทดน้้า/คันกั้นน้้า 200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

200,000 
(ทต.,อื่นๆ) 

มีแหล่งกักเก็บน้า้ไว้ใช้  เพือ่
การเกษตร 

กองช่าง 

46 ก่อสร้าง/ขุดลอก/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง 
ราง/ร่อง/ท่อระบายน้้าภายใน
เขตต้าบล 

เพื่อราษฎรมีน้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หนองและคลองภายใน
เขตต้าบล 

5,000,000
(ทต.,อื่นๆ) 

5,000,000
(ทต.,อื่นๆ) 

5,000,000
(ทต.,อื่นๆ) 

มีแหล่งกักเก็บน้า้ไว้ใช้  เพือ่
การเกษตร 

กองช่าง 

 
๑.๑.๕ ก่อสร้างระบบประปาและซ่อมแซม บริหารระบบการใช้น้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 
-ม.7 - ม.20 - ม.22 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ส้าหรับให้
ประชาชนมีน้้าอุปโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

ประปาหมู่บ้าน ม.6 - 
ม.7 - ม.20 - ม.22 

5,000,000 
(ทต.,อืน่ๆ) 

  ประชาชนมีน้้าประปาอุปโภค  
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองการประปา 

2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 
-ม.8 - ม.16 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ส้าหรับให้
ประชาชนมีน้้าอุปโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

ประปาหมู่บ้าน ม.5 - 
ม.8 - ม.16 

 5,000,000 
(ทต.,อืน่ๆ) 

 ประชาชนมีน้้าประปาอุปโภค  
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองการประปา 

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 
– ม.12 - ม.21 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ส้าหรับให้
ประชาชนมีน้้าอุปโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

ประปาหมู่บ้าน ม.9 – 
ม.12 - ม.21 

  5,000,000 
(ทต.,อืน่ๆ) 

ประชาชนมีน้้าประปาอุปโภค  
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองการประปา 

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.
๑๐ – ม.๑๓ 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ส้าหรับให้
ประชาชนมีน้้าอุปโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

ประปาหมู่บ้าน ม.9 – 
ม.12 - ม.21 

  5,000,000 
(ทต.,อืน่ๆ) 

ประชาชนมีน้้าประปาอุปโภค  
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองการประปา 



 
 
๑.๑.๕ ก่อสร้างระบบประปาและซ่อมแซม บริหารระบบการใช้น้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

๕ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน ส้าหรับให้
ประชาชนมีน้้าอุปโภคบริโภค 
อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

สถานีประปาในเขตต้าบล 500,000 
(ทต.,อืน่ๆ) 

500,000 
(ทต.,อืน่ๆ) 

500,000 
(ทต.,อืน่ๆ) 

ประชาชนมีน้้าประปาอุปโภค  
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองการประปา 

 
๑.๑.๖ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๑ -
ม.๑๕ - ม.๒ - ม.๑๙ - ม.๑๘ 

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟา้ให้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ม.๑ -ม.๑๕ - 
ม.๒ - ม.๑๙ - ม.๑๘ 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึงทุกกลุ่ม 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๓ 
– ม.๔ – ม.๑๑ – ม.๑๗ 

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟา้ให้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ม.๓ – ม.๔ – 
ม.๑๑ – ม.๑๗ 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึงทุกกลุ่ม 

กองช่าง 

๓ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๕ 
– ม.๘ – ม.๑๖ 

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟา้ให้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ม.๕ – ม.๘ – 
ม.๑๖ 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึงทุกกลุ่ม 

กองช่าง 

๔ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๖ 
– ม.๗ – ม.๒๐ – ม.๒๒ 

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟา้ให้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ม.๖ – ม.๗ – 
ม.๒๐ – ม.๒๒ 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึงทุกกลุ่ม 

กองช่าง 

๕ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๑๐ 
– ม.๑๓ – ม.๑๔ 

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟา้ให้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ม.๑๐ – ม.
๑๓ – ม.๑๔ 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึงทุกกลุ่ม 

กองช่าง 

๖ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๙ 
– ม.๑๒ – ม.๒๑ 

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟา้ให้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ม.๙ – ม.๑๒ 
– ม.๒๑ 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

3,000,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึงทุกกลุ่ม 

กองช่าง 

๗ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อขยายเขตการใหบ้ริการด้าน
ไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตต้าบล 

500,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

500,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ)) 

500,000 
(ทต.,อบจ.อื่นๆ) 

ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟา้
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 



ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่2 จัดการ ป้องกัน ดแูลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59

6 2 2 2
ประชาชนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากร

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

15 5 5 5

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบุสูง

1.2.2 ปอ้งกัน ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลและ
บ ารุงรักษา

60% 70% ๘๐%

โครงการ

เปา้หมายเชิงปริมาณ เปา้หมายเชิงคุณภาพ

1.2.1 สร้างจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

60% 70% ๘๐%



จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

1.2.1 สร้างจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000

1.2.2 ปอ้งกัน ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5 570,000 5 570,000 5 570,000 15 1,710,000

รวม 7 610,000 7 610,000 7 610,000 21 1,830,000

ยุทธศาสตร์ ป ี57 ป ี58 ป ี59 รวม 3 ปี

บัญชสีรุป
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต าบลบุสูง
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่2 จัดการ ป้องกัน ดแูลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลต าบลบุสูง   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 จัดการ ป้องกัน ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
1.2.1 สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 รณรงค์ลดขยะจากแหล่งก าเนิด เพื่อรณรงค์ลดขยะ และจัด
กิจกรรมลดขยะจาก
หลังคาเรือนต้นก าเนิด 

ประชาชนท่ีเข้าอบรม ๒0,000 
(ทต.) 

๒0,000 
(ทต.) 

๒0,000 
(ทต.) 

ประชาชนมีจิตส านึกในการลด
ขยะมูลฝอยและลดขยะจาก
ครัวเรือน  

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

2 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิร์ักษ์พ้ืนท่ีสี
เขียว 

เพื่อให้ราษฎรมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไดร้ับการพื้นฟ ู

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.2.2 ป้องกัน ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 
 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิและ
ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

พื้นที่สีเขียว 10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

เฉลิมพระเกียรตฯิและให้
ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

2 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิและ
ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

พื้นที่สีเขียว 10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

เฉลิมพระเกียรตฯิและให้
ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

๓ สร้างแนวเขตทีส่าธารณะ/ตรวจสอบ
รังวัดที่สาธารณะ 

เพื่อให้รู้แนวเขตที่
สาธารณะ  ป้องกันการบุก
รุก 

ก าหนดแนวเขตที่
สาธารณะถูกต้อง 

500,000 
(ทต.) 

500,000 
(ทต.) 

500,000 
(ทต.) 

ป้องกันการบุกรุกและเพื่อ
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน    

กองช่าง 

๔ สร้างเครือข่ายพัฒนาและอนุรักษ์
แหล่งน้ า 

เพื่อราษฎรไดม้ีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและอนุรักษ์
แหล่งน้ า 

เครือข่ายอนุรักษ์แหล่ง
น้ า 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

มีเครือข่ายพัฒนาและอนุรักษ์
แหล่งน้ า 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๕ อนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อราษฎรไดม้ีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

เครือข่ายอนุรักษป่์า
ชุมชน 

30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

มีเครือข่ายพัฒนาและอนุรักษ์
ป่าชุมชน 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 



ยุทธศาสตร์ที ่  ๒   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
แนวทางที ่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชพี

ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59

37 23 7 7

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่  ๒   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
แนวทางที ่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชพี

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ

23 810,000 7 475,000 7 475,000 37 1,760,000

รวม 23 810,000 7 475,000 7 475,000 37 1,760,000

บัญชสีรุป
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต าบลบุสูง

ยุทธศาสตร์ ป ี57 ป ี58 ป ี59 รวม 3 ปี

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ ประชาชนมี
รายได้จากการ
ท าอาชีพเสริม

60% 70% 80%

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
เทศบาลต าบลบุสูง

โครงการ เปา้หมายเชิงปริมาณ เปา้หมายเชิงคุณภาพ



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลต าบลบุสูง 
 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการจดังานเทศกาลหอมแดง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผล
ทางการเกษตรของชุมชน 

กลุ่มเกษตรกรภายใน
ต าบล 

150,000 
(ทต.) 

150,000 
(ทต.) 

150,000 
(ทต.) 

ผลิตผลทางการเกษตรของต าบล
เป็นที่รู้จักมีตลาดรองรับ 

กองการศึกษา 

2 โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาคฤดูร้อน 

เพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน
นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

นักเรียน นักศึกษาใน
เขตต าบล 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

นักเรียนนักศึกษามีรายได้ ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการท างาน 

ส านักปลดั 

3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าไหม ม.๑๒ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพเพาะเหด็ 
ม.14 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

4 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงสุกร ม.8 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกร 
ม.8 

20,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
แปรรูปข้าวหอมมะลิดอนพระเจ้า  
ม.19 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพแปรรูปข้าว
หอมมะลิดอนพระเจ้า 

ม.19 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

๖ อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกพริก ม.๑๓ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพปลูกพริก 
 ม.๑๓ 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกพริก,เลี้ยงปลา ม.8 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพปลูกพริก
,เลี้ยงปลา ม.8 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
กลองยาว ม.10 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพกลองยาว 
ม.10 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

 



 
 
 
 

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าไหม กลุ่มสตรีทอผ้าโสร่ง ม.๑๑ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมม
โสร่ง ม.11 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

10 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
สตรี ม.21 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า 
ม.21 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

11 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกพืชปลอดสารพิษ ม.21 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพปลูกพืช
ปลอดสารพิษ ม.21 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

12 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่ม
อนุรักษ์มวยไทย ม.๗ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษ์มวยไทย 
ม.๗ 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

13 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เช่น ปศุสัตว์,หัตถกรรม,สิ่งประดิษฐ์,
การเกษตร,การช่าง,อุตสาหกรรม,อาชีพสตรี
,ไม้ผล,ไม้ประดับ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ 100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

14 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการตลาด
ของผลผลิตการเกษตรระดับอ าเภอ 

เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการ
เกษตร 

ปกครอง 
อ.วังหิน 

50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

กระตุ้นเศรษฐกิจ ผลผลิตมีราคา กองการศึกษา 

15 อุดหนุนโครงการเทศกาลเงาะ-
ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ และ
มหกรรมสินค้า OTOP  

เพื่อสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของจังหวัด 

ปกครอง 
อ.วังหิน 

5,000 
(ทต.) 

5,000 
(ทต.) 

5,000 
(ทต.) 

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของ
จังหวัด 

ส านักปลดั 

16 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ม.๙ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ม.๙ 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

17 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงปลาในบ่อปูนซีเมนต์ ม.๙ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาใน
บ่อปูนซีเมนต์ ม.๙ 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 



 
 
 
 

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

18 อบรมกลุม่อาชีพ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมี
ความรู้และน าไปประกอบ
อาชีพได้ 

กลุ่มอาชีพต าบลบุสูง 50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ 

กองการศึกษา 

19 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,ร้านค้า
ชุมชน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 

กลุ่มเกษตรกรในต าบล 
16 กลุ่ม 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

กองการศึกษา 

20 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปุ๋ยอินทรีย์ ม.๒๐ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพปุ๋ยอินทรีย ์
ม.๒๐ 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

21 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ยางรถยนต์ ม.๒๐ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ยางรถยนต ์

ม.๒๐ 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

22 ฝึกอบรมให้ความรูผู้้แทนเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรใน
ต าบล 

20,000 
(ทต.) 

  กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

กองการศึกษา 

23 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข ่ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต าบลบุสูง 100,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

 



ยุทธศาสตร์ที ่  ๒   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
แนวทางที ่ 2  ส่งเสริมการด าเนินชวีิตตามการบริหารจัดการชมุชนทีด่ี

ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59

38 18 10 10

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่  ๒   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
แนวทางที ่ 2  ส่งเสริมการด าเนินชวีิตตามการบริหารจัดการชมุชนทีด่ี

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
2.2.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามการ
บริหารจัดการชุมชนที่ดี 18 655,000 10 390,000 10 390,000 38 1,435,000

รวม 18 655,000 10 390,000 10 390,000 38 1,435,000

2.2.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามการ
บริหารจัดการชุมชนที่ดี

ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามการ
บริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

60% 70% 80%

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
เทศบาลต าบลบุสูง

โครงการ เปา้หมายเชิงปริมาณ เปา้หมายเชิงคุณภาพ

บัญชสีรุป
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต าบลบุสูง

ยุทธศาสตร์ ป ี57 ป ี58 ป ี59 รวม 3 ปี



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลต าบลบุสูง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 
2.2.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 เกษตรอินทรีย ์ เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย ์

กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

กลุ่มเกษตรกรเข้าใจและน า
หลักการเกษตรอินทรยี์ไปปฏิบัต ิ

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ ม.3 เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย ์

กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มเกษตรกรเข้าใจและน า
หลักการเกษตรอินทรยี์ไปปฏิบัต ิ

กองการศึกษา 

3 อุดหนุนโครงการเกษตรอินทรีย์  
ม.11 

เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย ์

กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เสริมจากการ
ท านา 

กองการศึกษา 

4 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปุ๋ยชีวภาพ ม.11 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพปุ๋ยชีวภาพ 
ม.11 

1๕,000 
(ทต.) 

  กลุ่มอาชีพมีความช านาญและได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

5 โครงการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน 

เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

กลุ่มเกษตรกรเข้าใจและน า
หลักการเกษตรอินทรยี์ไปปฏิบัต ิ

กองการศึกษา 

6 โครงการเพิม่ศักยภาพศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 30,000 
(ทต.) 

  กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการก าจัด
ศัตรูพืช และลดต้นทุนในการผลิต 

กองการศึกษา 

7 อุดหนุนโครงการต่อยอดศูนย์
ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร 

เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 20,000 
(ทต.) 

  พันธุ์ข้าวได้รับการส่งเสริมและเพิ่ม
ผลผลิต 

กองการศึกษา 

 
 



 
 
 
 
2.2.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการแปรรปู
ผลผลติเกษตรในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 20,000 
(ทต.) 

  ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการ
แปรรูปและเพิ่มมูลค่า 

กองการศึกษา 

9 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องตรวจวัดสภาพ
ดิน 

เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 50,000 
(ทต.) 

  มีเครื่องตรวจวัดสภาพดินเพื่อท า
การเกษตร 

กองการศึกษา 

10 ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพภายในต าบล 50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

กองการศึกษา 

11 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในต าบล 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

กองการศึกษา 

12 สนับสนุนการด าเนินการจดัเก็บ
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) 

เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.มีความถูกต้องตรง
กับความจริงมากที่สุด 

ประชาชนในต าบล 40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอยา่งตรงจุดและแท้จริง 

กองการศึกษา 

๑๓ สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 

เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาของ อปท. 

ประชาชนในต าบล 40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอยา่งตรงจุดและแท้จริง 

กองการศึกษา 

14 อุดหนุนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปกครอง 
อ.วังหิน 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

กองการศึกษา 

15 สนับสนุนการด าเนินการจดัท าบัญชี
ครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน และการออม 

ประชาชนในต าบล 40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
วางแผนการใช้จา่ยเงิน และการ
ออม 

กองการศึกษา 

16 ส่งเสริมการผลติพืชอาหารที่
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชที่
ปลอดภัย 

กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

เกษตรกรผลิตพืชอาหารได้
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

๑๗ ส่งเสริมการผลติข้าวหอมมะลิทีม่ี
คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กองการศึกษา 

18 จัดซื้อเครื่องคดัเมล็ดพันธ์ุข้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กลุ่มเกษตรกรภายในต าบล 100,000 
(ทต.) 

  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กองการศึกษา 

 



ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที ่ 1   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59
26 12 7 7

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
15 5 5 5

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

8 6 1 1

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ประชาชนได้สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
แก่คนรุ่นหลัง

๗๐% ๘๐% ๙๐%

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบุสูง

3.1.3 ก่อสร้างหรือปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

มีศูนย์เด็กฯรองรับ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน

50% 60% 70%

3.1.2  ส่งเสริมการศึกษา เยาวชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น

๗๐% ๘๐% ๙๐%

โครงการ เปา้หมายเชิงปริมาณ เปา้หมายเชิงคุณภาพ

3.1.1 โครงการจัดงานวนัส าคัญต่างๆ 
ส่งเสริมศาสนาวฒันธรรม



จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ
3.1.1 โครงการจัดงานวนัส าคัญต่างๆ 
ส่งเสริมศาสนาวฒันธรรม 12 310,000 7 190,000 7 190,000 26 690,000

3.1.2  ส่งเสริมการศึกษา
5 6,230,000 5 6,230,000 5 6,230,000 15 18,690,000

3.1.3 ก่อสร้างหรือปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 6 1,000,000 1 500,000 1 500,000 8 2,000,000

รวม 23 7,540,000 13 6,920,000 13 6,920,000 49 21,380,000

ยุทธศาสตร์ ป ี57 ป ี58 ป ี59 รวม 3 ปี

บัญชสีรุป
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต าบลบุสูง
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที ่ 1   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
เทศบาลต าบลบุสูง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี  1   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๓.๑.๑ โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณสีงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิบัติตามประเพณีเหมาะสม 

ประชาชนและผู้สูงอายุ
ภายในต าบล 

80,000 
(ทต.) 

80,000 
(ทต.) 

80,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา 

2 จัดงานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิบัติตามประเพณีเหมาะสม 

ประชาชนชาวพุทธในต าบล 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา 

3 จัดงานบุญกฐินสามัคคีประจ าป ี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิบัติตามประเพณีเหมาะสม 

ประชาชนชาวพุทธในต าบล 10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา 

4 จัดงานท าบุญผา้ป่าสามัคคีประจ าปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิบัติตามประเพณีเหมาะสม 

ประชาชนชาวพุทธในต าบล 10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา 

5 จัดงานวันส าคญัหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิบัติตามประเพณีเหมาะสม 

ประชาชนในต าบล 30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธ ี เพื่อสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของอ าเภอ/จังหวัด 

ปกครอง อ.วังหิน 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของ
อ าเภอ/จังหวัด 

ส านักปลดั 

7 อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดรู้อน 

เพื่ออบรมคุณธรรมให้กับเด็ก 
เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาใน
ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบล 

50,000 
(ทต.) 

  การด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม มี
คุณธรรมประจ าใจ 

กองการศึกษา 

8 อุดหนุนโครงการเทศกาลดอก
ล าดวนบานสืบสานประเพณสีี่เผ่าไท 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิบัติตามประเพณีเหมาะสม 

ปกครองจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา 

 
 



 
 
 
 
 
๓.๑.๑ โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

9 อบรมผู้น าทางศาสนพิธีการ เพื่ออบรมผู้น าทางศาสนพธิีการ ผู้น าทางศาสนพิธีการ 10,000 
(ทต.) 

  
การด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม มี
คุณธรรมประจ าใจ 

กองการศึกษา 

10 อุดหนุนโครงการธรรมสญัจร
เคลื่อนที ่

เพื่ออบรมคุณธรรมให้กับเด็ก 
เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบล 

20,000 
(ทต.) 

  
การด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม มี
คุณธรรมประจ าใจ 

กองการศึกษา 

11 อุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมเพือ่
เอาชนะยาเสพติด  

เพื่ออบรมคุณธรรมให้กับเด็ก 
เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบล 

20,000 
(ทต.) 

  
การด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม มี
คุณธรรมประจ าใจ 

กองการศึกษา 

12 ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิบัติตามประเพณีเหมาะสม 

ประชาชนในต าบล 20,000 
(ทต.) 

  
การด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม มี
คุณธรรมประจ าใจ 

กองการศึกษา 

 
๓.๑.๒ ส่งเสริมการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
การศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น 

ศูนย์เด็กฯในเขตต าบล 1,200,000 
(ทต.) 

1,200,000 
(ทต.) 

1,200,000 
(ทต.) 

เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยแก่เยาวชนเพือ่
โอกาสทางการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น 

เด็กในโรงเรียนในเขต
ต าบล 

2,500,000
(ทต.) 

2,500,000
(ทต.) 

2,500,000
(ทต.) 

เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยแก่
เยาวชนเพือ่โอกาสทางการศกึษาเพิ่ม
มากขึน้ 

กองการศึกษา 

3 อาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยแก่เยาวชนเพือ่
โอกาสทางการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น 

เด็กในโรงเรียนและ 
ศูนย์เด็กฯในเขตต าบล 

2,500,000 
(ทต.) 

2,500,000 
(ทต.) 

2,500,000 
(ทต.) 

เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยแก่
เยาวชนเพือ่โอกาสทางการศกึษาเพิ่ม
มากขึน้ 

กองการศึกษา 

 
 



 
 
 
 

๓.๑.๒ ส่งเสริมการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมแกนน าเยาวชน เพื่อส่งเสริมการศึกษา เยาวชนผู้ร่วมโครงการ 10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

เยาวชนมีความเป็นผู้น า กองการศึกษา 

5 สานฝันบณัฑติน้อย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ 
สามารถเข้ารับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

เด็กเกิดความภาคภูมิใจ สามารถ
เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
อย่างมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

 
3.๑.๓ ก่อสร้างหรือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านกะเอิน 

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ าที่เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านกะเอิน 

100,000 
(ทต.) 

  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ าที่
เพียงพอและถกูสุขลักษณะ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดศรีโพนดวน 

เพื่อให้เด็กมีห้องส้วมที่เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดศรีโพนดวน 

100,000 
(ทต.) 

  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องส้วมที่
เพียงพอและถกูสุขลักษณะ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านหัววัว 

เพื่อให้เด็กมีห้องส้วมที่เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหัววัว 

100,000 
(ทต.) 

  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องส้วมที่
เพียงพอและถกูสุขลักษณะ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านขุมค า 

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ าที่เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านขุมค า 

100,000 
(ทต.) 

  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ าที่
เพียงพอและถกูสุขลักษณะ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดโพธิ์สว่าง 

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ าที่เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดโพธิ์สว่าง 

100,000 
(ทต.) 

  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ าที่
เพียงพอและถกูสุขลักษณะ 

กองช่าง 

6 ปรับปรุง/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ภายในต าบล 

เพื่อรองรับและพัฒนาการเรียน
การสอนของศูนย์ ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภายในต าบล 

500,000 
(ทต.) 

500,000 
(ทต.) 

500,000 
(ทต.) 

มีศูนย์เด็กฯรองรับเพียงพอต่อ
ความต้องการของชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที ่ 2   ส่งเสริม  การกีฬาและนันทนาการ

ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี57 – 59 ป ี57 ป ี58 ป ี59
28 10 9 9

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

แนวทางที ่ 2   ส่งเสริม  การกีฬาและนันทนาการ

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ
๓.๒.๑ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

10 780,000 9 730,000 9 730,000 28 2,240,000

รวม 10 780,000 9 730,000 9 730,000 28 2,240,000

๓.๒.๑ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างเป็นประโยชน์
โดยการออกก าลังกาย

๗๐% ๘๐% ๙๐%

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบุสูง

โครงการ เปา้หมายเชิงปริมาณ เปา้หมายเชิงคุณภาพ

บัญชสีรุป
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต าบลบุสูง
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ป ี57 ป ี58 ป ี59 รวม 3 ปี



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)  

เทศบาลต าบลบุสูง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี  2   ส่งเสริม  การกีฬาและนันทนาการ 
๓.๒.๑ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อสร้างเสริมนันทนาการ
และส่งเสรมิการแสดงออก 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบล 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

เด็กและเยาวชนได้รับการ
สร้างเสริมนันทนาการและ
ส่งเสริมการแสดงออก 

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายแรมคืน
ลูกเสือสามญั 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนในเขตต าบล 15,000 
(ทต.) 

15,000 
(ทต.) 

15,000 
(ทต.) 

เด็กนักเรยีนได้รับการฝึกฝน
การมีระเบียบวินัยและการ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ 

กองการศึกษา 

3 ส่งทีมนักกีฬาเพื่อแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน 

เพื่อเด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างเป็นประโยชน์โดย
การออกก าลังกาย 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบล 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์โดยการออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

4 จัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อมีอุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายอย่างถูกวิธี เกิด
การพัฒนา 

ประชาชนท่ัวไป เด็ก
และเยาวชนในต าบล 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

ประชาชนมีอุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกายอย่างถูกวิธี เกิด
การพัฒนา 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
๓.๒.๑ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายฝึกการมีน้ าใจนักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนท่ัวไป เด็ก
และเยาวชนในต าบล 

150,000 
(ทต.) 

150,000 
(ทต.) 

150,000 
(ทต.) 

เยาวชนและประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการออกก าลังกาย
ฝึกการมีน้ าใจนักกีฬา ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬานักเรียนระดับอ าเภอ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของข้าราชการทุก
หน่วยงานในอ าเภอ 

ปกครองอ าเภอวังหิน 10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

เด็กและเยาวชนได้ออกก าลัง
กาย 

กองการศึกษา 

7 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนภายในต าบล เพื่อประชาชน เด็กและ
เยาวชนมีลานกีฬาชุมชน
เพื่ออกก าลังกาย 

ประชาชนท่ัวไป เด็ก
และเยาวชนในต าบล 

200,000 
(ทต.) 

200,000 
(ทต.) 

200,000 
(ทต.) 

ประชาชน เด็กและเยาวชนมี
ลานกีฬาชุมชนเพื่ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

8 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีโรงเรียน 

เพื่อเด็กและเยาวชนได้การ
ออกก าลังกาย 

โรงเรียนในเขตต าบล 35,000 
(ทต.) 

35,000 
(ทต.) 

35,000 
(ทต.) 

เด็กและเยาวชนได้การออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

9 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬา
มวลชน 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 

ปกครองอ าเภอวังหิน 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ส่งเสริมพลานามัยข้าราชการ
ทุกหน่วยงานในอ าเภอ 

กองการศึกษา 

๑๐ อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 
๓๐ (พ.ศ.๒๕๕๗) “ศรีสะเกษเกมส์” 

เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักกีฬาจังหวัดศรสีะเกษ 

คณะกรรมการกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ 

50,000 
(ทต.) 

  พัฒนาทักษะของนักกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  สวัสดิการสังคม  การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59
47 17 15 15

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

22 8 7 7

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  สวัสดิการสังคม  การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ
4.1.1 ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน 
สวัสดิการสังคม 17 6,704,000 15 6,600,000 15 6,600,000 47 19,904,000

4.1.2 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 8 595,000 7 495,000 7 495,000 22 1,585,000

รวม 25 7,299,000 22 7,095,000 22 7,095,000 69 21,489,000

4.1.1 ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน 
สวัสดิการสังคม

ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพคนในชมุชน
ของ ทต.เพิม่ขึน้

๖๐% ๗๐% ๘๐%

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบสุูง

โครงการ เป้าหมายเชงิปริมาณ เป้าหมายเชงิคุณภาพ

บญัชีสรุป
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต าบลบสุูง

ยทุธศาสตร์ ปี 57 ปี 58 ปี 59 รวม 3 ปี

4.1.2 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั

ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพคนในชมุชน
ของ ทต.เพิม่ขึน้

๖๐% ๗๐% ๘๐%



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลต าบลบุสูง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี  1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  สวัสดิการสังคม  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.1.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาครอบครัวชุมชน เพื่อเสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง 

ประชาชนภายในต าบล 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
สามารถลดปัญหาดา้นสังคมลงได้ 

กองการศึกษา 

2 รณรงค์งานบุญปลอดเหล้า เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนในต าบลทุก
หมู่บ้าน 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

ความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลดั 

3 หมู่บ้านปลอดการพนัน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนในต าบลทุก
หมู่บ้าน 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

ความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลดั 

4 อุดหนุนโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอาสาพัฒนาชุมชน ต.บสุูง 

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 4,000 
(ทต.) 

  ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง 

ส านักปลดั 

5 พัฒนาส่งเสรมิบทบาทสตร ี เพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตร ี กลุ่มสตรใีนต าบล 30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

ความเข้มแข็งของกลุ่มสตรใีนการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน(กม.) 

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ปกครอง อ.วังหิน 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
4.1.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7 ช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎร 
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ) 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร 

ผู้สูงอายุ ในต าบล 5,500,000
(ทต.) 

5,500,000
(ทต.) 

5,500,000
(ทต.) 

ผู้สูงอายุ ได้รับการชว่ยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองการศึกษา 

8 ช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎร 
(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร 

ผู้พิการ ในต าบล 600,000 
(ทต.) 

600,000 
(ทต.) 

600,000 
(ทต.) 

ผู้พิการได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองการศึกษา 

9 ช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎร 
(เบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือ) 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร 

ผู้ติดเช้ือ ในต าบล 180,000 
(ทต.) 

180,000 
(ทต.) 

180,000 
(ทต.) 

ผู้ติดเช้ือเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองการศึกษา 

10 ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณะภัยและผูด้้อยโอกาส(เงิน
ส ารองจ่าย) 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร 

ผู้ประสบสาธารณภยั/ผู้
ยากไร้ในต าบล 

150,000 
(ทต.) 

150,000 
(ทต.) 

150,000 
(ทต.) 

ผู้ประสบสาธารณภยั/ผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือ 

กองการศึกษา 

11 สนับสนุนรถสามล้อโยกส าหรับผู้พกิาร
หรือผู้มีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว
แบบหมุนเวยีนจัดท าทางลาดและสิทธิ
ประโยชน์อื่น 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร 

ผู้พิการหรือผูม้ีความ
ผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว

ในต าบล 

60,000 
(ทต.) 

60,000
(ทต.) 

60,000 
(ทต.) 

ผู้พิการหรือผูม้ีความผิดปกติด้าน
การเคลื่อนไหว ได้รับการชว่ยเหลือ
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

12 อนุรักษ์และส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นต าบลบุสูง 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นได้รับอนุรักษ์และ
มีการถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา 

๑๗ อุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์ทางหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านและชุมชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจาย
ข่าวประจ าหมูบ่้านและชุมชน 

๒๒ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ 
(ทต.) 

  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4.1.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
การรักษาความสงบปลอดภยั
ในชุมชน 

ความสงบเรียบร้อยในต าบล 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
การรักษาความสงบปลอดภยั
ในชุมชน 

ประชาชนในต าบลทุก
หมู่บ้าน 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ,
กระจกนูนตามแยกอันตราย 

เพื่อจัดซื้อและติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบส าหรับเตือนและ
ระวังภัยผู้ใช้ถนนในการสัญจร 

ประชาชนในต าบลทุก
หมู่บ้าน 

200,000 
(ทต.) 

200,000 
(ทต.) 

200,000 
(ทต.) 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

4 ติดตั้งป้ายเตือนจราจร/กรวย
จราจร/แผงกั้นจราจร 

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
การรักษาความสงบปลอดภยั
ในชุมชน 

ประชาชนในต าบลทุก
หมู่บ้าน 

50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

5 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม อปพร.
ระดับอ าเภอ 

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
การรักษาความสงบปลอดภยั
ในชุมชน 

อปพร.อ าเภอวังหิน 5,000 
(ทต.) 

5,000 
(ทต.) 

5,000 
(ทต.) 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

๖ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนน 

เพื่อลดอุบัตเิหตุตามท้อง
ถนน 

ลดอุบัติเหตุตามท้องถนน 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ลดอุบัติเหตุตามท้องถนน ส านักปลดั 

๗ ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันถนน 
(Guard Rail) 

เพื่อลดอุบัตเิหตุตามท้อง
ถนน 

ลดอุบัติเหตุตามท้องถนน ๑๐๐.๐๐๐ 
(ทต.) 

  ลดอุบัติเหตุตามท้องถนน ส านักปลดั 

๘ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อเฝ้าระวังภัย กล้อง CCTV 100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

100,000 
(ทต.) 

มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันระงับโรคติดต่อ

ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59
18 6 6 6

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

9 3 3 3

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันระงับโรคติดต่อ

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ
4.2.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตคนใน
ชมุชน และส่งเสริมสุขภาพ 6 395,000 6 395,000 6 395,000 18 1,185,000

4.2.2 ป้องกนัระงับโรคติดต่อ
3 160,000 3 160,000 3 160,000 9 480,000

รวม 9 555,000 9 555,000 9 555,000 27 1,665,000

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบสุูง

ยทุธศาสตร์ ปี 57 ปี 58 ปี 59 รวม 3 ปี

บญัชีสรุป

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบสุูง

โครงการ เป้าหมายเชงิปริมาณ เป้าหมายเชงิคุณภาพ

4.2.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตคนใน
ชมุชน และส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพคนในชมุชน
ของ ทต.เพิม่ขึน้

๖๐% ๗๐% ๘๐%

4.2.2 ป้องกนัระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพคนในชมุชน
ของ ทต.เพิม่ขึน้

๖๐% ๗๐% ๘๐%



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลต าบลบุสูง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันระงับโรคติดต่อ 
4.2.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

ประชาชนภายในต าบล 220,000 
(ทต.) 

220,000 
(ทต.) 

220,000 
(ทต.) 

ระบบสาธารณสุขมูลฐานในต าบลมี
ระดับที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2 อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
ร้านค้า 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการร้านค้า เพิม่ศักยภาพ
แก่ชมรมผู้ประกอบการ และส ารวจ 
ตรวจเย่ียมร้านค้า/ร้านอาหารในเขต
พื้นที ่

ประชาชนภายในต าบล 15,000     
(ทต.) 

15,000     
(ทต.) 

15,000     
(ทต.) 

พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการร้านค้า 
เพิ่มศักยภาพแก่ชมรมผู้ประกอบการ 
และส ารวจ ตรวจเย่ียมร้านค้า/
ร้านอาหารในเขตพืน้ที ่

กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3 ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชนภายในต าบล ๙0,000     
(ทต.) 

๙0,000     
(ทต.) 

๙0,000     
(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการส่งเสริมด้าน
สุขภาพและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น    

กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนในเขตต าบล 30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

30,000 
(ทต.) 

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด(อ าเภอ) 

เพื่อด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ปกครองอ าเภอวังหิน 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด(จังหวัด) 

เพื่อด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ปกครองจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 ป้องกันระงับโรคติดต่อ 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ เช่น 
โรคไขเ้ลือดออก,ไข้ฉี่หนูหรือ
โรคตดิต่อตามฤดูกาลอื่นๆ 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
เช่น โรคไข้เลือดออก,ไข้ฉี่หนูหรือ
โรคติดต่อตามฤดูกาลอื่นๆ 

ประชาชนในเขตต าบล ๙0,000 
(ทต.) 

๙0,000 
(ทต.) 

๙0,000 
(ทต.) 

การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก,ไข้ฉี่หนูหรือ
โรคติดต่อตามฤดูกาลอื่นๆลดลง 

กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในพื้นที่ โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน
ให้กับสุนัขและแมว และให้ความรู้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขตต าบล 60,000 
(ทต.) 

60,000 
(ทต.) 

60,000 
(ทต.) 

สามารถควบคุมและก าจัดโรค
พิษสุนัขบ้าในต าบลได ้

กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3 อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคเอดส์  

เพื่อลดจ านวนผู้ติดเช้ือ ประชาชนในเขตต าบล 10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

จ านวนผู้ติดเช้ือลดลง กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 



แผนยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59
9 3 3 3

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

แผนยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ
5.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000

รวม 3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบสุูง

ยทุธศาสตร์ ปี 57 ปี 58 ปี 59 รวม 3 ปี

บญัชีสรุป

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบสุูง

โครงการ เป้าหมายเชงิปริมาณ เป้าหมายเชงิคุณภาพ

5.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพคนในชมุชน
ของ ทต.เพิม่ขึน้

๖๐% ๗๐% ๘๐%



 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลต าบลบุสูง   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางท่ี  1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน เพื่อประชาชนได้มสี่วนร่วมในการ
จัดท าแผนชมุชนพึ่งตนเอง 

แผนชุมชนที่ตรงต่อปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชน 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

10,000 
(ทต.) 

เพื่อให้ตวามรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนชุมชนและเขา้ใจบทบาท
ของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

2 เทศบาลเคลื่อนที ่ เพื่อท าความเขา้ใจในการขอรับ
บริการและให้บรกิารนอก
สถานที่แก่ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง 40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้รับความเข้าใจในการ
ขอรับบริการบริการอยา่งทั่วถึง 

ส านักปลดั 

3 ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

แผนพัฒนาต าบลทีต่รงตอ่
ความต้องการของประชาชน 

50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

เพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางที่  2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 – 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59
83 59 12 12

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

แผนยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางที่  2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ
5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ 59 2,754,500 12 835,000 12 835,000 83 4,424,500

รวม 59 2,754,500 12 835,000 12 835,000 83 4,424,500

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบสุูง

ยทุธศาสตร์ ปี 57 ปี 58 ปี 59 รวม 3 ปี

บญัชีสรุป

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลต าบลบสุูง

โครงการ เป้าหมายเชงิปริมาณ เป้าหมายเชงิคุณภาพ

5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ

ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพคนในชมุชน
ของ ทต.เพิม่ขึน้

๖๐% ๗๐% ๘๐%



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลต าบลบุสูง   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางท่ี  2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 พัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร
,สท.พนักงานและพนักงานจ้าง 

เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับการบริการประชาชน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

400,000 
(ทต.) 

400,000 
(ทต.) 

400,000 
(ทต.) 

ประชาชนได้รับบริการสะดวก
รวดเร็วขึ้น   

ส านักปลดั 

2 จัดงานวันเทศบาล เพื่อบ ารุงรักษาองค์กร ประชาชนพนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีของทต. 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

การรักและภักดีในองค์กร ส านักปลดั 

3 จูงใจผู้เสียภาษ ี เพื่อให้ความรู้และจูงใจผู้เสีย
ภาษ ี

ประชาชนผู้เสียภาษี 5,000 
(ทต.) 

5,000 
(ทต.) 

5,000 
(ทต.) 

จูงใจผู้เสียภาษี ลดอัตราการค้าง
ช าระ 

กองคลัง 

4 รณรงค์และประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมฯ 

เพื่อให้ความรู้และจูงใจผู้เสีย
ภาษ ี

ประชาชนผู้เสียภาษี 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

จูงใจผู้เสียภาษี ลดอัตราการค้าง
ช าระ 

กองคลัง 

5 อุดหนุนสมาคมสันนิบาติเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

เพื่อบ ารุงรักษาองค์กร สมาคมสันนิบาติ
เทศบาลแห่งประเทศ

ไทย 

40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

40,000 
(ทต.) 

เพื่อรองรับการบริการประชาชน
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส านักปลดั 

6 อุดหนุนโครงการปรับปรุง
บ ารุงรักษาและจัดหาวัสดคุรุภณัฑ์
ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของอปท.ระดับอ าเภอ  

เพื่อบ ารุงรักษาและจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจา้งของ
อปท. 

อุดหนุนอบต.ร่วมกบัสนง.
ท้องถิ่นอ าเภอวังหิน 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

เพื่อรองรับการบริการประชาชน
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส านักปลดั 

7 อุดหนุนโครงการปรับปรุงการ
ให้บริการประชาชน 

เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

ผู้มาใช้บริการ 20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

20,000 
(ทต.) 

ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 



 
 

5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

๘ อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
สนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่และงาน
กาชาด 

เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของอ าเภอ/จังหวัด 

ปกครองอ าเภอ/จังหวัด 15,000 
(ทต.) 

15,000 
(ทต.) 

15,000 
(ทต.) 

สนับสนุนโครงการ/กจิกรรมของ
อ าเภอ/จังหวัด 

ส านักปลดั 

9 อุดหนุนโครงการเทศกาลเงาะทุเรยีน
ศรีสะเกษ 

เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของอ าเภอ/จังหวัด 

ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 5,000 
(ทต.) 

5,000 
(ทต.) 

5,000 
(ทต.) 

สนับสนุนโครงการ/กจิกรรมของ
อ าเภอ/จังหวัด 

ส านักปลดั 

10 จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 

เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

ทต.บุสูง 30,000 
 (ทต.) 

30,000 
 (ทต.) 

30,000 
 (ทต.) 

ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ ส านักปลดั 

11 สนับสนุนทุนการศึกษาปรญิญาตร-ี
โท 

เพื่อเป็นทนุการศึกษาส าหรับ
พนักงานและผู้มีสทิธิ ์

ทต.บุสูง 240,000 
(ทต.) 

240,000 
(ทต.) 

240,000 
(ทต.) 

บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

12 อุดหนุนโครงการพระบารมีปกเกลา้ 
ชาวศรีสะเกษ ร่วมใจเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 20,000 
 (ทต.) 

20,000 
 (ทต.) 

20,000 
 (ทต.) 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว 

ส านักปลดั 

13 ก่อสร้างถนนหรือลานอเนกประสงค์
ภายในบริเวณส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ถนนหรือลานอเนกประ สงค์
ภายในบริเวณส านกังาน 

300,000 
 (ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

14 จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สภาท้องถิ่น 

เพื่อท าการจัดการเลือกตั้งสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตร ี

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น 

200,000 
(ทต.) 

  จัดการเลอืกตั้งสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตร ี

ส านักปลดั 

15 จัดซื้อเลนสส์ าหรับกล้องถ่ายภาพ
ชนิดสะท้อนภาพเลนสเ์ดี่ยวด้วย
ระบบดิจติอล (D-SLR) จ านวน ๑ 
อัน 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการจัดท าสือ่
ประชาสัมพนัธท์ี่มีคุณภาพ 

เลนส์ส าหรับกล้องถ่ายภาพ
ชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว
ด้วยระบบดจิิตอล (D-SLR) 

15,000 
 (ทต.) 

  มีครุภัณฑ์ในการจัดท าสือ่
ประชาสัมพนัธท์ี่มีคุณภาพ 

ส านักปลดั 

16 จัดซื้อขาตั้งกล้อง จ านวน ๑ อัน เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการจัดท าสือ่
ประชาสัมพนัธท์ี่มีคุณภาพ 

ขาตั้งกล้อง 3,000 
 (ทต.) 

  มีครุภัณฑ์ในการจัดท าสือ่
ประชาสัมพนัธท์ี่มีคุณภาพ 

ส านักปลดั 

17 จัดซื้อแบตเตอร์รีส่ าหรับกล้อง
ดิจิตอล (D-SLR) จ านวน ๑ ก้อน 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการจัดท าสือ่
ประชาสัมพนัธท์ี่มีคุณภาพ 

แบตเตอร์รีส่ าหรับกล้อง
ดิจิตอล (D-SLR) 

2,500 
 (ทต.) 

  มีครุภัณฑ์ในการจัดท าสือ่
ประชาสัมพนัธท์ี่มีคุณภาพ 

ส านักปลดั 

 



 
 
5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

18 จัดซื้อแฟลชนอกส าหรับกล้อง
ดิจิตอล (D-SLR) จ านวน ๑ อัน 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการจัดท าสือ่
ประชาสัมพนัธท์ี่มีคุณภาพ 

แฟลชนอกส าหรับกล้อง
ดิจิตอล (D-SLR) 

15,000 
 (ทต.) 

  มีครุภัณฑ์ในการจัดท าสือ่
ประชาสัมพนัธท์ี่มีคุณภาพ 

ส านักปลดั 

19 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จ านวน ๑ 
เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เครื่องสแกนเนอร ์ 3,200  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

20 จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนสามขาส่ายได้ 
จ านวน ๕ ตัว 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

พัดลมตั้งพื้นสามขาส่าย
ได ้

20,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

21 จัดซื้อพัดลมไอน้ า จ านวน ๒ ตัว เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

พัดลมตั้งพื้นสามขาส่าย
ได ้

50,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

22 จัดซื้อชุดโตะ๊เก้าอ้ีรับแขกบุนวม 
จ านวน ๒ ชุด 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ชุดโต๊ะเกา้อี้รับแขก 
บุนวม 

40,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

๒๓ จัดซื้อชุดโตะ๊เก้าอ้ีรับแขกท าจากไม้ 
จ านวน ๒ ชุด 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ชุดโต๊ะเกา้อี้รับแขกท า
จากไม ้

60,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

24 จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 10๐ ตวั เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เก้าอี้บุนวม 140,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

25 จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกอยา่งหนา 
จ านวน ๑๐๐ ตัว 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เก้าอี้พลาสติกอย่างหนา 20,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

26 ก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสมัพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย 

เพื่อประชาสัมพนัธ์ผลงาน 
ข่าวสาร โครงการ กจิกรรม ฯลฯ 

ป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์ 

100,000  
(ทต.) 

  ประชาสัมพนัธ์ผลงาน ข่าวสาร 
โครงการ กิจกรรม ฯลฯ ส านักปลดั 

27 จัดซื้อเครื่องควบคมุระบบเสยีง เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เครื่องควบคุมระบบเสียง 10,000 
 (ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

28 จัดซื้อเต็นทผ์้าใบขนาดเล็ก จ านวน 
4 หลัง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เต็นท์ผ้าใบขนาดเล็ก 25,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

29 จัดซื้อเก้าอ้ีบริการประชาชน จ านวน 
๑๐ ชุด 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เก้าอีบ้ริการประชาชน 50,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักปลดั 

 
 



 
 
5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

30 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์

23,900  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

31 จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน ๑ อัน 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 

11,900  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

32 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน ๑  เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน 

14,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

33 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล (ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๔ 
ล้านพิกเซล) จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

7,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

34 จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิด
เหล็กเหนียว จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เครื่องผสมคอนกรตี 
ชนิดเหล็กเหนียว 

45,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

35 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ แบบล้อ
จักรยาน จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อ
จักรยาน  

10,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

36 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เปิด จ านวน ๒ ตู ้

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ 
บานเปิด  

16,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

37 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูงไม่น้อย
กว่า ๕ ฟุต จ านวน ๑ ตู ้

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง
ไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต 

6,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

38 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล (ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ 
ล้านพิกเซล) จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

10,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

39 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก สูงไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต 
จ านวน ๑ ตู ้

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6,000 
 (ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

40 จัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน ๑๖ ตัว เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๕ ศูนย ์

30,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 



 
 
5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

41 จัดซื้อพัดลมแขวน จ านวน ๒ ตัว เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดโพธิ์สว่าง 

3,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

42 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก สูงไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต 
จ านวน ๑๐ ตู ้

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๕ ศูนย์  

(ยกเว้นศพด.วัดโพธิ์สว่าง) 

40,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

43 จัดซื้อช้ันวางหนังสือ จ านวน ๑๐ 
หลัง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๕ ศูนย ์

20,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

44 จัดซื้อช้ันวางโทรทัศน์ จ านวน ๑ ชุด เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านกะเอิน 

3,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

45 จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ 
ชุด 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๕ ศูนย ์

10,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

46 จัดซื้อโตะ๊ท างาน จ านวน ๙ ตัว เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๕ ศูนย ์

45,000  
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

47 จัดซื้อโตะ๊ เก้าอี้รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็ก จ านวน ๖ ชุด 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านกะเอิน 

12,000 
 (ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

48 จัดซื้อช้ันวางรองเท้า จ านวน ๑ ชุด เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านกะเอิน 

5,000 
 (ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

49 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จ านวน ๕ 
ชุด 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๕ ศูนย ์

100,000 
 (ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

50 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สี) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านกะเอิน 

5,000 
 (ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

51 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ขาว
ด า) จ านวน ๕ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านกะเอิน 

17,500 
 (ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

52 จัดซื้อช้ันเก็บของเล่น จ านวน ๕ ชุด เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๕ ศูนย ์

10,000 
 (ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 



 
 
5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

53 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เครื่องพิมพ์ ชนิดแบบแคร่
ยาว 

23,000 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการประปา 

54 จัดซื้อเครื่องปั๊มคลอรีน จ านวน ๓ 
เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เครื่องป๊มคลอรีน 45,000 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการประปา 

55 จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ า(ถังใสขึ้นถังสงู) 
จ านวน ๒ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

มอเตอร์สูบน้ า(ถังใสขึ้นถัง
สูง) 

150,000 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการประปา 

56 จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ า(น้ าดิบ) จ านวน 
๒ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

มอเตอร์สูบน้ า(น้ าดิบ) 150,000 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการประปา 

57 จัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน 5,500 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองการประปา 

58 จัดซื้อครภุัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ครุภณัฑ์อื่นๆ 100,000 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ทุกกอง 

59 ก่อสร้างรั้วส านักงาน เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างรัว้ส านกังาน รั้วส านักงาน  500,000 
(ทต.) 

 มีรั้วส านักงานเพือ่ความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

60 ปรับปรุง ต่อเตมิ อาคารส านักงาน เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารส านักงาน 

ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร
ส านักงาน 

500,000 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

61 จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 
จ านวน ๓ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 25,000 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ส านักปลดั 

62 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ครุภณัฑ์เครื่องถ่าย
เอกสาร 

100,000 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ส านักปลดั 
 

63 จัดซื้อครภุัณฑเ์ลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 
๑ เครื่อง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารกจิการตามอ านาจหน้าที่ 

ครุภณัฑ์เลื่อยโซย่นต ์ 10,000 
(ทต.) 

  การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ส านักปลดั 
 

64 ค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครภุัณฑ ์ เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรกัษาครุภัณฑ์
ในการปฏิบัติงานบริหารกิจการ
ตามอ านาจหน้าที ่

ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาครุภัณฑ์ 50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

50,000 
(ทต.) 

การปฏิบัติงานของงานต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ส านักปลดั 

 



 
 

ส่วนที่ 6  
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

6.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 

  เทศบาลต าบลบุสูงได้มคี าสั่งเทศบาลต าบลบุสูง ที่  642/2555 ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 255๕ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุสูง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ประกอบด้วย 

 
1.นายประมวล  ถ้ าทอง  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
2.นายสวย พิมพ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
3.นายบุญสี  ปูตะเลส  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
4.นายบุญเพ็ง  สมนึก  ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 8   กรรมการ 
5.นายเชียร  แก้วใสย  ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 11   กรรมการ 
6.ท้องถิ่นอ าเภอวังหิน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
7. ผ.อ.ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบุสูง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
8.นายสุพลชัย  ทรงกลด  หัวหน้ากองช่าง    กรรมการ 
9.นายยรรยง  ปะนามะตัง ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10.นายเหรียญ นามวิสัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11.นายอมร ศรไชย  ปลัดเทศบาลต าบลบุสูง   กรรมการ  

              โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
                           (1) ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                           (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                          (3) รายงานเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
                           (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อก าหนดขอบข่ายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุสูง 
 

 1.ก าหนดให้มีแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจจากประชาชนตั้งค่าระดับพอใจมาก  พอใจ  พอใจน้อย 
 2.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลวัดระดับความพึงพอใจในภาพรวมจากยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นด้านๆ 
 3.ส ารวจแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนประชาชน  ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุสูง  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 
 4.รวบรวมข้อมูลและน ามาคิดเป็นร้อยละ 
 5.ได้ข้อมูลจากข้อ 4. แล้วแจ้งให้บุคคลในข้อ 3. และประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
  
 
 ก าหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการค านึงถึง
ความเหมาะสม  โดยก าหนดเวลาในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้ว
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ให้
ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

        
 

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


