
~ ๑๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

ส่วนที ่๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานัน้  จะต้องติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบล
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะตอ้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมแีนวทาง... 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



~ ๑๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรปูระบบเพ่ือสรา้งสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้า้ทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผน่ดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่
ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์... 



~ ๑๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสรา้งความสมดุลและปรับระบบบรหิารจดัการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนนิการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังน้ี 
๑)  มีความรกัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย์  ซึง่เปน็สถาบนัหลักของชาติในปัจจุบนั 
๒)  ซื่อสตัย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตญัญ ู ต่อพ่อแม ่ ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมัน่ศึกษา  เลา่เรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดตี่อผู้อืน่  เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเปน็ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถกูต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

๙)  มีสติ... 



~ ๑๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

 
๙)  มีสต ิ รูต้วั  รู้คดิ  รู้ท า  รู้ปฏิบัต ิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาต ิ มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสาน
พลังการสร้างชาติที่ตอ้งเตบิโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่
มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทย
ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้ง
มวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังน้ี 

๑)  การปกปูองและเชดิชูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตา่งประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสรา้งโอกาสเข้าถงึบรกิารของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู ้การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 
๕)  การยกระดับคณุภาพบริการด้านสาธารณสขุและสขุภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสง่เสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

๑๐)  การส่งเสริม... 



~ ๑๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้
ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มี
การซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการ
ปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนด... 



~ ๑๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ

กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ป ี
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ 

ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรสีะเกษ ยโสธร อา้นาจเจริญ) 
วิสัยทัศน์ 
 "หุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน” 
เป้าประสงค์การพัฒนา 

1. เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเพิ่มขดีความสามารถในการผลิตของกลุ่มจังหวดั 
2. ขยายฐานการลงทุนไปสู่เพื่อนบ้าน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. ปรับโครงสร้างและสร้างหุน้ส่วนการผลติกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การทอ่งเที่ยวและบริการ   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
1. สร้างหุน้สว่นการท่องเที่ยวและบรกิารกบัประเทศเพื่อนบ้าน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสินค้า   OTOP 
 
จังหวัดศรีสะเกษ 
สภาพทั่วไป 
 1. ลักษณะทางภูมศิาสตร์  
 จังหวดัศรีสะเกษตัง้อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 530  
กม. มี เนื้อที่ประมาณ 8,839.976 ตร.กม. หรือประมาณ 5,524,985 ไร่  
มีอาณาเขตตดิต่อกับจังหวดัใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ           ติดต่อกบั  จังหวดัร้อยเอ็ด จังหวดัยโสธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ทิศใต้               ตดิต่อกับ  ประเทศกัมพูชา 

ทิศตะวันออก      ติดต่อกบั  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ทิศตะวันตก        ตดิตอ่กับ      จงัหวัดสรุินทร ์



~ ๑๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

แผนทีแ่สดงที่ตัง้และอาณาเขต 

 2. ลักษณะทางการปกครอง 
  จังหวดัศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ 2 กิ่งอ าเภอ 204 ต าบล และ 2,603 
หมู่บ้าน หนว่ยงานบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ แยกเปน็องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 1 แหง่ เทศบาล 14 แห่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบล 203 แห่ง 
 3. ประชากร 
  จังหวัดศรีสะเกษมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,460,775 คน รายได้ประชากร 22,967 บาท/ปี/คน 
ค้าขวัญของจังหวัด  “ ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ 
                                   เขตดงล าดวน หลากลว้นวฒันธรรม เลศิล้ าสามัคคี” 
สินค้า OTOP          แจกนัไมม้ะมว่ง 
 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดศรีสะเกษ 
 “เมืองน่าอยู่  ประตูการค้า  การท่องเที่ยว  สู่ดนิแดนขอมโบราณ  และน าการผลติสินค้าเกษตรอินทรีย ์ 
สูค่รัวโลก” 
เป้าประสงค์ของจังหวัด 

1. เพื่อพัฒนาความได้เปรียบของพื้นที่ ใหม้ีศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น 

2. เพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนในจังหวดัศรีสะเกษให้หมดไป  และยกระดับเศรษฐกจิให้ทัดเทียมกบั
ภูมิภาคอื่นในประเทศ 

3. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษให้สามารถแขง่ขนัและยืนอยู่ได้ใน
เวทีโลก 

4. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพท้ังรา่งกาย จิตใจ และสติปญัญา 
5. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารขององคก์รภาครฐั 

ประเด็นยุทธศาสตรข์องจังหวัด 



~ ๒๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานการตลาด ด้านการค้า การทอ่งเทีย่ว       
เชื่อมโยงกับต่างประเทศและกลุ่มจังหวดั      

2. เพิ่มศักยภาพการผลติด้านเกษตรอนิทรีย์ 
3. เสริมสรา้งคุณภาพชวีิต  พัฒนาแรงงาน  การกีฬาสู่มาตรฐานสากล 
4. การบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ของจังหวัด 
1. พัฒนาและส่งเสริมความเขม้แขง็  กลุ่มอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  

SMEs 
2. พัฒนาและเสริมสรา้งบคุลากรให้มคีวามรู้เกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยวและบริการ 
3. ยกระดับและพัฒนาฝีมอืแรงงานให้ได้มาตรฐาน 
4. สนับสนนุการแลกเปลี่ยนกิจกรรมและวฒันธรรมภาครฐัและเอกชนกับประเทศ     เพื่อนบ้าน 
5. ฟ้ืนฟู  ปรบัปรงุ  แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
6. เสริมสรา้งสาธารณปูโภคไปสู่พ้ืนที่ชายแดน 
7. เปิดจดุผ่านแดนถาวร/ผ่อนปรนทางการค้าและการทอ่งเที่ยว 
8. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเกษตรเชงินิเวศน์และเชิงอนรุักษ์เชื่อมโยงไปสู ่       เขาพระวหิาร

และช่องสะง า 
9. เร่งพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP 
10. ขยายเครอืข่ายการคา้ ระบบ Account  Trade 
11. เพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการจัดแสดงสินค้าและการจ าหน่ายสนิค้า 
12. ส่งเสริมให้มีศนูย์กลางตลาดพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
13. ส่งเสริมให้มีสถานขีนส่งสนิคา้และโกดังสินค้าชายแดน 
14. ขยายฐานความรูแ้ละทกัษะเกษตรอนิทรีย์ใหแ้พรห่ลาย 
15. ขยายการผลติเกษตรอินทรยี์วิถีศรีสะเกษ 
16. การบริหารงบประมาณทีมุ่่งผลงาน 
17. เสริมสรา้งความมั่นใจให้กบัผู้บริโภค 
18. เสริมสรา้งความมั่นใจให้กบัผู้ผลิต 
19. เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตประชาชนใหม้ีมาตรฐาน 
20. สร้างมืออาชีพดา้นแรงงานให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
21. สร้างมืออาชีพดา้นการกีฬา 
22. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน 
23. พัฒนาบคุลากรให้มีจริยธรรม 
24. เสริมสรา้งระบบการตรวจสอบโดยการมีส่วนรว่มของประชาชน 
25. ก าหนดวิธีใช้จ่ายงบประมาณให้โปรง่ใส มปีระสทิธิภาพ 
26. กระจายการบริหารในหนว่ยงานโดยการมีสว่นร่วมของประชาชนและภาคกีารพัฒนา 
27. ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ผลงาน ตามตวัชี้วดัทุก 4 เดือน 
28. บริการข้อมูลพื้นฐานระดบัครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน 
29. พัฒนาบคุลากรเปน็ผู้ให้บริการมืออาชีพ 



~ ๒๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

30. น าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการให้บรกิารประชาชน 
31. จัดหน่วยบริการนอกส านกังาน 
32. ให้บริการนอกเวลาเพิ่มขยายเวลาบริการ 
33. ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
34. ปรับปรุงส านักงานและสภาพภูมิทัศน ์
35. จัดศูนยป์ระชาสัมพันธ์ใหบ้รกิารขอ้มูลขา่วสาร 

 
 พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  แต่
เนื่องจากว่าแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ยังมิได้ประกาศใช้  มาใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 ) แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็ง  กลุ่มอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจ
ขนาดกลาง  ขนาดย่อม  SMEs  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖5) มีรายละเอียดดังนี้  
วิสัยทัศน์ 

 
" ประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่อารยธรรมขอมโบราณ 
ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน " 

 

พันธกิจ 
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
เสริมสรา้งสินค้าเกษตรปลอดภัยและไดม้าตรฐาน รวมถงึการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้าเกษตร 
ส่งเสริมสขุภาวะ การศกึษา การกีฬา และเพ่ิมความร่มรืน่ของพืน้ที่สีเขียว 
สร้างความมั่นคง ความเปน็ระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมอืง 
บูรณรการการท างานของทกุภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยทุธสาสตร์จังหวดัให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 

เป้าประสงค์รวมจังหวัด 
มูลค่า การค้าการลงทนุ และการทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ผลผลิตดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไดม้าตรฐานเพ่ิมขึ้น 
ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพ้ืนที่สเีขียวที่รว่มรื่น ผูค้นมีคุณภาพชีวิตทีด่ี มคีวามมัน่คงและ
ความปลอดภัยในชีวติ 
และทรัพย์สนิ ผลสัมฤทธิ์ทงการศกึษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 
ชุมชนและสงัคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมคีวามมั่นคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแขง่ขนัได้ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 



~ ๒๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่งคงและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน ์
เทศบาลต าบลบุสูง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน ์(Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอดุมคติ  ซึ่งเปน็จุดมุ่งหมายความ
คาดหวงัที่ต้องการให้เกดิขึ้นในอนาคตขา้งหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณข์องท้องถิน่ในอนาคตอย่าง
รอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมดา้นตา่งๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทศัน์  คาดหวังที่จะให้เกดิขึ้น
ในอนาคต  ดงันี ้

 
           “เทศบาลต้าบลบสุูง  เป็นเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจยั่งยืน การศึกษาพัฒนา 

ประชาเข้มแข็ง  เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน  บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล” 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง

องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  5  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
๑.๒)  การดูแล  บ ารุง  รักษาถนนในเขตเทศบาล 
๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
๑.๔)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๗)  การจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิ

เหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน  เป็นต้น 
๑.๙)  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก 
๑.๑๐) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง 
๑.๑๑) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก 
๑.๑๒) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
๑.๑๓) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ 
๑.๑๔) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด 
๑.๑๕) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น 
๑.๑๖) ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
๑๗) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
๑.๑๘) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน 
๑.๑๙) การซ่อมบ ารุงหรือท าความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟูา 
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๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
๒.๔)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรม

ในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย  เป็นต้น 
๒.๕)  การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย

เอดส์  ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
๒.๗)  การให้ความส าคัญต่อการปูองกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ 
๒.๘)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 
๒.๙)  การเฝูาระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้

เด็กอายุ  ระหว่าง  ๐ - ๖ ป ี
๒.๑๐) การเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเขตเทศบาล 
๒.๑๑) การให้ความรู้และค าแนะน าในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมี

ครรภ์แม่และเด็ก 
๒.๑๒) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
2.13)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
2.14)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน

เขตเทศบาล 
2.15)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.16)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางใน

การปูองกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๓)  ด้านการเมืองและการบริการ 
๓.๑)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
๓.๒)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติด

ในเยาวชนและประชาชน 
๓.4)  การอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยส่งเสริมการสร้างวินัยมีความสามัคคีใน

ชุมชน       
๔)  ด้านเศรษฐกิจ 

๔.๑)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
๔.๒)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนาและ

ได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ 
๔.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด าเนินชีวิต 
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๕.๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
5)  ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๖.๑)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริม
สนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 

๖.๒)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมรีายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าใหชุ้มชนน่าอยู่อย่างสงบสขุ 
๕)  การบริหารจดัการภาครฐัที่ดแีละมีสว่นร่วมจากทกุภาคส่วน 
 

 ๒.๓  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหลง่น้ าในการอุปโภคเพิม่มากขึ้นร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมโีครงสรา้งพื้นฐานให้ประชาชนได้ใชบ้ริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวฒันธรรมอันดียังคงอยู ่
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชวีติที่ดขีึ้นร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  หมู่บา้นมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองไดม้ากขึ้น 
   ๗)  หมู่บา้นในเขตเทศบาลรอ้ยละ  ๖๐  นา่อยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 
 ๒.๖  กลยุทธ ์

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เ กิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

๕)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
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๗)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ
เพื่อการอนุรักษ์  

๘)  สง่เสรมิและพัฒนาบทบาทของผูน้ าชมุชน  คณะกรรมการหมูบ่้านและชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 
๙)  สง่เสรมิความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก  เยาวชน  สตร ี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๑๒)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๑๕)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

๑๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

๑๗)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๑๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒๐)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๒๒)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๓)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๒๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒๖)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๒๗)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 



~ ๒๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสงู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

๒๘) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ   

๒๙)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนใหน้่าอยู่มคีวามเขม้แข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10) แผนงานการพาณิชย์ 
  11)แผนงานงบกลาง 
 

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


