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สว่นที ่1 
บทน า 

1.  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 
 แผนพฒันาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพฒันาไปสูก่ารปฏบิตัิ
โดยมีหลกัคดิว่า ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการ
พฒันาได้มากกว่าหน่ึงแนวทางและภายใต้แนวทางหน่ึงจะมีโครงการ/
กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที ่จะต้องน ามาด าเนินการ
เพื ่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ตอ้งการในแตล่ะยุทธศาสตร์
การพฒันาซึ่งจะมีผลตอ่วตัถุประสงค์  เป้าหมาย จุดมุง่หมายอยา่งย ั่งยืนและ
วสิยัทศัน์ในทีสุ่ด 
 แผนพฒันาสามปีเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกบังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีกลา่วคือ  เทศบาลใช้การวางแผนพฒันาเป็นเครือ่งมือในการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี โดยน าโครงการ/กจิกรรม จากแผนพฒันาสาม
ปีในปีทีจ่ะจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจดัท างบประมาณเพือ่ให้
กระบวนการจ ัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่าน
กระบวนการมีสว่นรว่มของประชาชน 
2.  วตัถุประสงค์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 การจดัท าแผนพฒันาสามปี มีวตัถุประสงค์โดยรวมเพือ่น าแผนพฒันา
ไปด าเนินการปรบัปรุงและปฏบิตัติามแผน ทัง้ทางดา้นการบรกิารสาธารณะ 
โครงสรา้งพื้นฐาน เศรษฐกิจ สงัคมการเมืองการบริหาร  สิ่งแวดล้อม  
การศกึษา  ศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  ประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น  
ตลอดจนการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม
ท ั่วถงึจงึก าหนดวตัถุประสงค์ไวด้งัน้ี 
 1) เพือ่ก าหนดสภาพการพฒันาทีพ่งึประสงค์หรือเป้าหมายการพฒันา
ของเทศบาลต าบลเพ็ญ  ตามปญัหาความตอ้งการของประชาชน 
 2) เพือ่เชือ่มโยงนโยบายของรฐับาล กระทรวง จงัหวดั  อ าเภอ และ
ทอ้งถิน่อืน่ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 3) เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณของ
เทศบาลต าบลเพ็ญ      ไดอ้ยา่งท ั่วถงึและเป็นไปตามความจ าเป็นเรง่ดว่น
อยา่งมีประสทิธภิาพ 
 4) เพือ่ก าหนดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพฒันาและแกไ้ข
ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
3.  ข ัน้ตอนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 เมือ่เทศบาลจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาแล้ว  ข ัน้ตอนตอ่ไปคือ
การแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตัโิดยการจดัท าแผนพฒันาสามปี  ซึ่งมีข ัน้ตอน
การจดัท า  7  ข ัน้ตอน  ดงัน้ี 
 
 ข ัน้ตอนที ่1 การเตรียมการจดัท าแผน 
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 1. หน่วยงานผู้รบัผิดชอบการจดัท าแผนเขา้พบผู้บริหารเพื่อช้ีแจง
วตัถุประสงค์ ความส าคญัและความจ าเป็น ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี  
เพือ่ใหผู้บ้รหิารทราบถงึภารกจิทีจ่ะด าเนินการตอ่ไปและเสนอโครงการการ
จดัท าแผนพฒันาสามปี  หว้งปี พ.ศ. 2560 – 2562   ผา่นหวัหน้า
หน่วยงาน/ปลดัเทศบาลให้ผู้บริหารอนุมตัิโครงการดงักล่าว จะเป็นการ
ก าหนดทรพัยากรในการจดัท าแผนพฒันาสามปีและก าหนดปฏิทินการ
ท างานไวอ้ยา่งชดัเจน 
 2. หน่วยงานรบัผิดชอบแจ้งโครงการที่ไดร้บัอนุมตัใิห้ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบไดแ้ก่  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล คณะกรรมการสนบัสนุนการ
จดัท าแผนพฒันาเทศบาล หน่วยงานภายในของเทศบาล ผูน้ าชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน 

ข ัน้ตอนที ่2 การคดัเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
 1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา สรุปยุทธศาสตร์การ
พฒันาและแนวทางการพฒันาจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันา พรอ้มท ัง้
ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง  ปญัหาความตอ้งการของเทศบาลรวมท ัง้สรุปยุทธศาสตร์
การพฒันาของจงัหวดั/อ าเภอและนโยบายของผูบ้รหิารท้องถิน่เพือ่น าเสนอ
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 
 2. คณะกรรมการพฒันาเทศบาล จดัการประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล ประชาคมและส่วนราชการที่เกีย่วขอ้งเพื่อ
รว่มกนัพจิารณา โดยในการจดัท าแผนพฒันาสามปีใน คร ัง้แรก ใหเ้วทีการ
ประชุมร่วมกนัคดัเลือกยุทธศาสตร์การพฒันาแนวทางการพฒันาที่ควร
น ามาใช้เป็นแนวทางการจดัท าแผนพฒันาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการ
พจิารณาจดัท าโครงการ/กจิกรรมในแผนพฒันาสามปี 
 3. เมื่อได้แนวทางการพฒันาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่า
โครงการ/กิจกรรมอะไรบา้งทีต่อ้งด าเนินการ เพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแนวทางการพฒันาทีค่ดัเลือกมาใชเ้ป็นกรอบในการพฒันา 
 ข ัน้ตอนที ่3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ส ารวจและ
รวบรวมขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ่การจดัท าแผนพฒันาสามปี  เพือ่น ามาวิเคราะห์
และก าหนดแนวทางการพฒันา  โครงการ/กจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
 2.  การวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 
      1)  การประเมนิผลการพฒันาทีผ่า่นมา 
      2)  การคดัเลือกยุทธศาสตร์การพฒันา 
      3)  การจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา 
      4)  การตดัสนิใจเลือกแนวทางการพฒันาในหว้งสามปี 
 ข ัน้ตอนที ่4 การก าหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันา 
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 1.  เมือ่ไดแ้นวทางการพฒันาในช่วงสามปีแลว้ให้ทีป่ระชุมร่วมกนั
พิจารณาคดัเลือกวตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันา  เพื่อจดัท าเป็น
วตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันาโดยพจิารณาคดัเลือกวตัถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพฒันาจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาที่สอดคล้องกบัแนว
ทางการพฒันาในช่วงสามปีและน าวตัถุประสงค์ดงักล่าวมาจดัท าเป็น
วตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันาในชว่งสามปี 
 2.  ทีป่ระชุมพจิารณาก าหนดโครงการ/กจิกรรมการพฒันา ซึ่งจะ
พจิารณาจากประเด็นดงัตอ่ไปน้ี 
      1) กิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแนว
ทางการพฒันาที่ก าหนด              อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/
กจิกรรมทีค่รบถว้น 
      2)  พจิารณาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ/กจิกรรม   
      3) พจิารณาถงึความเชือ่มโยงของกิจกรรม ในดา้นกระบวนการ
ด าเนินงานและผลของ                การด าเนินการ 
      4)  พจิารณาคดัเลือกโครงการ/กจิกรรม 
            - จากความจ าเป็นเรง่ดว่น 
  - ขดีความสามารถทางทรพัยากรการบรหิารของเทศบาลความ
เชือ่มโยงของกจิกรรมและระยะเวลา 
  

ข ัน้ตอนที ่ 5 การจดัท ารายละเอียดโครงการ/กจิกรรมการพฒันา 
 คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล พิจารณา
คดัเลือกโครงการทีส่อดคลอ้งกบั แนวทางการพฒันาในช่วงสามปี  มาจดัท า
รายละเอียดโครงการ ในดา้นเป้าหมาย  ผลผลิต ผลลพัธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลาผู้รบัผิดชอบและตวัช้ีวดัความส าเร็จโดยเน้นรายละเอียดของ
กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพฒันาสามปี เพื่อน าไปจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 

 ข ัน้ตอนที ่ 6 การจดัท ารา่งแผนพฒันาสามปี 
   1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล จดัท าร่าง
แผนพฒันาสามปี   
 2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล จดัเวที
ประชาคมประกอบด้วย คณะกรรมการพฒันาเทศบาล ประชาคมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพฒันาสามปี และรบัฟังความ
คดิเห็น ขอ้เสนอแนะน าไปปรบัปรุงแผนพฒันาสามปีใหส้มบูรณ์ 
 3. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นน าร่าง
แผนพฒันาสามปีที่ปรบัปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพฒันาเทศบาล
พจิารณา 
 

 ข ัน้ตอนที ่ 7 การอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี    
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 1.  คณะกรรมการพฒันาเทศบาลพจิารณารา่งแผนพฒันาสามปีเพือ่
เสนอผูบ้รหิารเทศบาล 
 2. ผู้บริหารน าร่างแผนพฒันาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล                 มาพจิารณาอนุมตัแิละประกาศใช้
แผนพฒันาสามปีใหป้ระชาชนไดท้ราบโดยท ั่วกนั 

3. เมื่อประกาศใช้แผนพฒันาสามปีแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่ง
แผนพฒันาสามปีใหค้ณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ 
เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัตอ่ไป 

 

4.  ประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 1. แผนพฒันาสามปี เป็นเครือ่งมือทีจ่ะช่วยให้เทศบาลไดพ้ิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานตา่ง 
ๆ ทีอ่าจมีความเชือ่มโยงและสง่ผลท ัง้ในเชิงสนบัสนุน และเป็นอุปสรรคตอ่
กนั 
 2. เพือ่ใหเ้ทศบาลน ามาตดัสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
ใช้ทรพัยากรการบริหารของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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1. สภาพท ั่วไป 
 

1.1   ประวตัคิวามเป็นมา  ลกัษณะทีต่ ัง้และอาณาเขต          
เทศบาลต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ  จงัหวดัอุดรธานี ได้รบัการยก

ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบญัญตัเิปลีย่นแปลงฐานะของ
สุขาภบิาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมือ่วนัที ่              25 พฤษภาคม 2542 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเลม่ที ่116 ตอนที ่9 ก ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 
2542 ซึ่งสุขาภบิาลเดมิไดร้บัการจดัต ัง้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วนัที ่14 พฤษภาคม 2499 และประกาศราชกจิจานุเบกษาเลม่ที ่ 37  ตอน
ที ่45 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2499  
       ลกัษณะทีต่ ัง้   

ส านกังานเทศบาลต าบลเพ็ญ ต ัง้อยู่บ้านเลขที่ 555  หมู่ที่ 11 
บา้นสนัป่าตอง   ถนนเพ็ญ – สุมเสา้ ต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี  
อยู่ห่างจากศาลากลางจงัหวดัอุดรธานีไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเป็น
ระยะทาง 45 กโิลเมตร 

อาณาเขต   เทศบาลต าบลเพ็ญ  มีอาณาเขตดงัน้ี 
  ทิศเหนือ  ต ัง้แต่หลกัเขตที่ 1 ซึ่งต ัง้อยู่ตรงจุดที่ห่างจากทิศ
ตะวนัตกของถนนไปอ าเภอสรา้งคอมไปทางทศิตะวนัตก 250 เมตรและจาก
หลกัเขตที ่1 เป็นเสน้ต ัง้ฉากกบัถนนไปอ าเภอสรา้งคอมไปทางทศิตะวนัออก 
75 เมตร ซึง่เป็นหลกัเขตที ่2 
  ทศิตะวนัออก จากหลกัเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ถึงฟากเหนือของทางไปต าบลบ้านเหล่า ตรงที่บรรจบฝั่ ง
ตะวนัออกของล าน ้าเพ็ญ ซึ่งเป็นหลกัเขตที ่3 จากหลกัเขตที ่3 เป็นเสน้ต ัง้
ฉากกบัถนน ไปต าบลบ้านเหล่าไปทางทิศใต ้ถงึจุดซึ่งอยูห่่างจากทิศใตข้อง
ถนนไปต าบลสุมเสา้ไปทางทศิใต ้200 เมตร ซึง่เป็นหลกัเขตที ่4 
  ทิศใต้ จากหลกัเขตที ่4 เป็นเส้นขนานกบัถนนไปต าบลสุมเส้า
และทางหลวงสายอุดรธานี – เพ็ญ ไปทางทิศตะวนัตกของห้วยน ้าเที่ยงซึ่ง
เป็นหลกัเขตที ่5 
  ทิศตะวนัตก  จากหลกัเขตที ่5 เลียบตามแนวฝั่งตะวนัออกของ
ห้วยน ้าเทีย่งไปทางทิศเหนือถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากทิศเหนือของทางหลวงสาย
อุดรธานี – เพ็ญ ไปทางทิศเหนือ 200 เมตร ซึ่งเป็นหลกัเขตที ่6 จากหลกั
เขตที ่6 เป็นเสน้ขนานกบัทศิเหนือของทางหลวงสายอุดรธานี – เพ็ญ ไปทาง
ทศิตะวนัออกถงึจุดทีอ่ยูห่า่งจากทศิตะวนัตกของถนนไปอ าเภอสรา้งคอมทาง
ทศิตะวนัตก 300 เมตร ซึ่งเป็นหลกัเขตที ่7 จากหลกัเขตที ่7 เป็นเสน้ตรง 
ไปบรรจบกบัหลกัเขตที ่1 
    

1.2 เขตการปกครองและการบรหิาร 
  เขตการปกครอง เทศบาลต าบลเพ็ญ มีพื้นทีเ่ฉพาะในเขตต าบล
เพ็ญเพียงต าบลเดียวมีหมูบ่า้น/ชุมชน ในเขตปกครอง 5  หมูบ่า้น/ชุมน คือ 
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บา้นเพ็ญ หมูท่ี ่1 , บา้นเกาะแก้ว หมู่ที ่7 ,          บา้นเหลา่สูง หมูท่ี ่8 , 
บ้านสนัป่าตอง หมู่ที่ 11 และ บ้านศรีสว่างวงศ์ หมู่ที่ 15 รวมพื้นที ่                    
1.48 ตารางกโิลเมตร 
 
 
 

ตารางรายละเอียดแยกจ านวนหมูบ่า้น 

ล าด ั
บที ่

ชือ่หมูบ่า้น หมูท่ี ่
ชือ่ – สกุล 
ผูน้ าชุมชน – 
ผูใ้หญบ่า้น 

หมาย
เหต ุ

1. บา้นเพ็ญ 1 
นางสาวพสิมยั  อนิทิ
สงัข์ 

ก านนั 

2. 
บา้นเกาะ
แกว้ 

7 
นายอ านาจ      อาจ
หาญ 

 

3. บา้นเหลา่สูง 8 
นายดวงจนัทร์  โพน
เบา้ 

 

4. 
บา้นสนัป่า
ตอง 

11 
นางสาวบุญชู   พทิกัษ์
บอ่แกว้ 

 

5. 
บา้นศรีสวา่ง
วงศ์ 

15 
นายสุรจติร      ขมิน้
ขาว 

 

                     
การบรหิาร การบรหิารแบง่ออกเป็น  2   สว่นคอื 

 - ฝ่ายนิติบญัญตัิ ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา
และสมาชกิสภาเทศบาล 
 - ฝ่ายบรหิาร ปร ะ ก อบด้ ว ย  น า ย ก เ ท ศมนต รี  ร อ ง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยมี 
นายกเทศมนตรีเป็นหวัหน้าฝ่ายบรหิาร 
 โดยมี ส่ วนน านโยบายไปปฏิบ ัติ  คื อ  พนัก งานประจ า  
ประกอบด้วย พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง ที่
ปฏิบตัิหน้าที่ใน ส านกัปลดัเทศบาล , กองคลงั , กองช่าง ,     กอง
สาธารณสุข ฯ , กองวิชาการและแผนงาน , กองการศึกษา , กอง
สว ัสดิการและส ังคมและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมี
ปลดัเทศบาลเป็นหวัหน้าฝ่ายประจ า 
1.3 สภาพภูมปิระเทศ 

เป็นทีร่าบลุม่ โดยมีแมน่ ้าไหลผา่น คอื ล าน ้าเพ็ญ 
1.4 สภาพภูมอิากาศ 

เทศบาลต าบลเพ็ญ ตดิอยูใ่นเขตละตจิูดต ่า ไดร้บัอทิธพิลของลม
มรสุมทุกฤดูกาล โดยในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 
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จะไดร้บัอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศหนาวและ
แห้งแล้ง สว่นต ัง้แตเ่ดือนมถิุนายน  ถงึ เดือนกนัยายน จะไดร้บัอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ สภาพภูมอิากาศโดยท ั่วไป จงึแบง่ออกไดเ้ป็น 3 
ฤดกูาล ดงัน้ี 

ฤดูฝน เริ่มต ั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือน
ตลุาคม ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่  ตลอดปี ประมาณ 1,800 มลิลลิติร 

ฤดูหนาว     เริ่มต ัง้แต่เดือน ตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพนัธ์ 
อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่    ตลอดท ัง้ปี ประมาณ 18 องศาเซลเซียส 

ฤดูรอ้น เริ่มต ั้งแต่ เดือน กุมภาพ ัน ธ์  ถึ ง  ปลาย เดือน 
พฤษภาคม อุณหภูมสิูงสุดเฉลีย่  ตลอดปี ประมาณ 38 องศาเซลเซียส 

1.5 การต ัง้ถิน่ฐานและการประกอบอาชีพของประชาชน 
การต ัง้ถิ่นฐาน มีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง ความหนาแน่นของ

ประชากร จะเห็นไดจ้ากสถติกิารทะเบียนราษฎร ปี 2559 มีประชากรท ัง้สิน้ 
1,401 ครวัเรือน และมีประชากร จ านวน 2,936 คน 

 
 
 
 
 

ขอ้มูลประชากรยอ้นหลงั   5  ปี 

ล าดบั
ที ่

ปี 
ลกัษณะประชากร จ านวน

ครวัเรือน 
หมายเหตุ 

ชาย หญงิ รวม 

1. ปี 2555 1,476 1,509 2,985 1,279  
2. ปี 2556 1,461 1,503 2,964 1,318  
3. ปี 2557 1,450 1,515 2,965 1,355  
4. ปี 2558 1,448 1,507 2,955 1,371  
5. ปี 2559 1,439 1,497 2,936 1,401  

 
ขอ้มลูจากส านกัทะเบยีนราษฎร เมือ่วนัที ่เดือนเมษายน  2559 

ตารางแยกรายละเอียดจ านวนประชากรในปจัจุบนั 

หมู่
ที ่

หมูบ่า้น 
จ านวน 
ครวัเรือ

น 

ลกัษณะ
ประชากร รวม หมายเหต ุ

ชาย หญงิ 

1 บา้นเพ็ญ 342 329 351 680 ขอ้มูล ณ 
วนัที ่

7 บา้นเกาะแกว้ 238 335 343 678 เดอืน เม.ย. 
59 8  บา้นเหลา่สูง 251 234 267 501 

11 บา้นสนัป่า 278 220 236 456 
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ตอง 

15 บา้นศรีสวา่ง
วงศ์ 

291 290 277 567 

77 ทะเบียนบา้น
กลาง 

1 31 23 54 

รวม 1,401 1,43
9 

1,49
7 

2,936 

การประกอบอาชีพของประชาชน    
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ในล ักษณะค้าปลีกและ

เกษตรกรรมบางสว่น เชน่       การท านาขา้ว ท าสวน 
1.6 เศรษฐกจิสว่นรวมของเทศบาล 
โครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจของเทศบาลต าบลเพ็ญ โดยภาพรวมมี

ภาคบรกิารเป็นภาคน า  ประกอบไปดว้ย รา้นขายสนิคา้เบ็ดเตล็ดท ั่วไป รา้น
เทสโก้โลตสั ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ภาคอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานผลิต
น ้าปลา จ านวน 1 แหง่ ส่วนในภาคบริการมีการคา้ปลีกเป็นสาขาการผลติที่
ใหมแ่ละสถาบนัการเงนิรวม 4 แหง่ คือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์,ธนาคารออม
สนิ,ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกสกิรไทย 
2. สภาพทางโครงสรา้งพื้นฐาน(ระบบบรกิารสาธารณูปโภคข ัน้พื้นฐาน) 

2.1 การคมนาคม 
เทศบาลต าบลเพ็ญ มีสถานีขนส่งโดยสารในเขตเทศบาลซึ่ง

บรกิารดา้นการคมนาคม   กบัพื้นทีจ่งัหวดั อ าเภอ และต าบลใกลเ้คียง โดยมี
รถโดยสารประจ าทางสายหลกัอยู่ 2 สาย มีรถบสัโดยสารและรถโดยสาร
ขนาดเล็ก(สองแถว) ให้บริการอย่างเพียงพอ รวมท ัง้มีรถสามล้อเครื่องรบั
จ้างอยู่เป็นจ านวนมาก ในส่วนของเส้นทางการคมนาคมระหว่างจงัหวดั มี  
2  เสน้ทางหลกั คอื 

 
 
1) สาย เพ็ญ – บา้นดา่น – อุดรธานี 
2) สาย เพ็ญ – บา้นนิคม – อุดรธานี 
เทศบาลต าบลเพ็ญไดม้ีเสน้ทางเดนิรถ เพ็ญ – กรุงเทพฯ ไวค้อย

ใหบ้รกิารประชาชนในพื้นที ่ซึง่เป็นของเอกชน 
2.2 การไฟฟ้า 

กิจการไฟฟ้า มีส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ 
ให้บริการกบัประชาชน      ในเขตเทศบาลอย่างเพียงพอ ทุกครวัเรือนมี
ไฟฟ้าใชห้มดแลว้  

2.3 การประปา 
กิจการประปาในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ขึ้นอยู่กบัการประปา

ส่วนภูมิภาค อ าเภอบ้านดุงซึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการระบบ
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ประปาและจ าหน่ายประปาให้กบัประชาชน ครวัเรือนส่วนใหญ่มีน ้าประปา
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

2.4 การโทรคมนาคม 
กิจการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ มีที่ท าการ

ไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน 1 แห่ง ให้บริการประชาชนได้อย่างท ั่วถึง มี
องค์การโทรศพัท์ จ านวน 1 แหง่ 

2.5 การใช้ทีด่นิ 
 พื้นทีด่นิเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ มีท ัง้สิ้น 1.48 ตารางกโิลเมตร 

สามารถแยกประเภทไดด้งัน้ี 
1) เจา้ของกรรมสทิธิห์รือผูม้ีสทิธคิรอบครอง 
2) ทีเ่อกชน 
3) ทีว่ดั 
4) ทีข่องทางราชการ (ทีร่าชพสัด ุ, ทีส่าธารณประโยชน์) 
5) การใช้ที่ดนิเน้ือที่ส่วนมากใช้เป็นทีป่ระกอบการคา้และที่อยู่

อาศยั 
2.6 การจราจร 

เน่ืองจากในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ มีเส้นทางสายหลกัผ่าน
ชุมชนเพียงเส้นทางเดียว ท าให้การจราจรติดขดัมีปัญหาอยู่พอสมควร 
เน่ืองจากประชาชนมกัจะจอดรถบริเวณสองข้างถนน มกัเกิดอุบตัิเหตุอยู่
เสมอๆ 
3. สภาพทางเศรษฐกจิ 
 3.1 การเกษตรกรรม  

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลเพ็ญ 
เป็นการท านาและ     การปลูกพืชผกัสวนครวัแต่เน่ืองจากสภาพในเขต
เทศบาลและบริเวณโดยรอบเทศบาลมีลกัษณะเป็น ที่ราบลุ่ม การท านามกั
ประสบปญัหาน ้าทว่มเกือบทุกปี 

3.2 การอุตสาหกรรม 
  ลกัษณะการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีลกัษณะ
เป็นอุตสาหกรรม   ขนาดยอ่ม เป็นระบบครอบครวั จา้งแรงงานไมก่ีค่น เช่น 
การหล่ออฐิบล็อก , หล่อเสาปูน อุตสาหกรรม   ทีม่ีการจ้างแรงงานทีช่ดัเจน
จะมีเพียงโรงน ้าปลามหาชยัเพียงแหง่เดยีวเทา่นัน้ 
 
 
 
 3.3 การพาณิชย์ 
  ในดา้นธุรกิจการคา้และบริการในเขตพื้นทีเ่ทศบาลจะประกอบ
ไปดว้ยรา้นคา้ทีเ่กีย่วกบัการอุปโภคและบรโิภค สนิคา้สว่นใหญย่งัเป็นสนิคา้
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ทีม่ีความจ าเป็นในการด ารงชีพประจ าวนั รวมท ัง้สินคา้ทีจ่ าเป็นทางดา้นการ
เกษตรกรรม  
 3.4 การบรกิาร 
  มีธนาคารในพื้นที่ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารออม
สินและธนาคาร              เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
ธนาคารกสกิรไทย บรกิารรบัฝากเงนิและใหบ้รกิารดา้นสนิเชือ่แกลู่กคา้ 
 3.5 การทอ่งเทีย่ว 

แหลง่ทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ทีเ่ป็นทีข่ึน้ชือ่และรูจ้กั
ของคนโดยท ั่วไป คือ ศาลเจา้ปู่ เมืองเพ็ญ  พระธาตุนางเพ็ญ และศาลเจ้าแม่
ศรีสองนาง ซึ่งเป็นสถานที่ศกัดิส์ิทธิค์ู่บ้าน คู่เมืองเพ็ญและมีต านานความ
เป็นมายาวนาน 
4. สภาพทางสงัคม 
 4.1 ประชากร 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ประกอบด้วยคนสญัชาติ
ไทย จ านวน 3,000 คน  
 4.2 การศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม  
  การศกึษา 
        ในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ประชาชนสว่นใหญจ่บการศกึษาภาค
บงัคบัท ัง้หมดและสามารถเรียนตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาหรือระดบัอุดมศกึษา
ตามฐานะของแตล่ะครอบครวั โดยมีสถานศกึษาอยูใ่นเขตเทศบาล ดงัน้ี 
  สถานศกึษาในความรบัผดิชอบการจดัการศกึษา คือ  
  1) ศนูย์พฒันาเด็กอนุบาลกอ่นวยัเรียน          จ านวน
     1 แหง่ 
  อยู่ในความร ับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 1 คือ 

1) เด็กอนุบาลกอ่นวยัเรียน(อนุบาล 3 ขวบ)           
 จ านวน     1 แหง่ 

  2)  โรง เรี ยนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)ถึ งม ัธยมต้น        
 จ านวน     1 แหง่ 
  3) ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จ านวน
     1 แหง่ 
  4) หอ้งสมุดประชาชน              จ านวน     
1 แหง่ 

ที ่ สถานศกึษา 

จ านวนคร/ูผูด้แูล
เด็ก 

จ านวนนกัเรียน 
หมาย
เหต ุ

ชาย 
หญิ
ง 

รวม ชาย หญงิ รวม 

1. โรงเรียนอนุบาลเพ็ญ 13 40 53 805 768 1,57  
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ประชานุกูล 3 

2. 
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเพ็ญ 

- 4 4 31 37 68  

3. 
ศนูย์การศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) 

19 38 57 
1,90
3 

2,32
7 

4,23
0 

 

รวม 
32 82 114 2,73

9 
3,13
2 

5,87
1 

 

                                                                                                                              
ขอ้มลู ณ วนัที ่  30  เมษายน  2559 
  ศาสนา 

ศาสนาหลกัของชาวอ าเภอเพ็ญ คือ ศาสนาพุทธ ไว้เป็นที่ยึด
เหน่ียวจติใจ  
  ศลิปวฒันธรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ มีประเพณีส าคญัและทีจ่ดัเป็นประจ า
ทุกๆ ปี ประกอบไปดว้ยประเพณี ดงัตอ่ไปน้ี   

 

จารีตประเพณี กจิกรรม 
หมายเหต ุ

(ชว่ง
ระยะเวลา) 

ประเพณีวนัขึน้ปีใหม ่
- ท าบุญใสบ่าตรหน้าส านกังานเทศบาล
ต าบลเพ็ญ 

มกราคม 

ประเพณีจดังานบุญ
มหาชาต ิ

- ท าบุญถวายปจัจยัตามวดัตา่งๆ ในเขต
เทศบาล 

กุมภาพนัธ์ 

จดังานวนัมาฆบูชา 
- เขา้วดัฟงัธรรม ท าบุญใสบ่าตร รกัษา
ศลี 

มีนาคม 

ประเพณีวนัสงกรานต์ - รดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ เมษายน 

ประเพณีบวงสรวงเจา้ปู่  - บวงสรวงเจา้ปู่ เมืองเพ็ญ พฤษภาคม 

จดังานวนัวสิาขบูชา 
- เขา้วดัฟงัธรรม ท าบุญใสบ่าตร รกัษา
ศลี 

มถิุนายน 

ประเพณีบุญบ ัง้ไฟ 
- ประกวดขบวนแห/่แขง่ขนัจุดบ ัง้ไฟ
ขึน้สูง 

มถิุนายน 

ประเพณีวนัเขา้พรรษา
และ      แหเ่ทียน
พรรษา 

- ประกวดขบวนแหร่ถบุพชาต ิถวาย
เทียนพรรษา 

สงิหาคม 

ประเพณีแขง่เรือวนั
ออกพรรษา 

- แขง่ขนัเรือยาวเน่ืองในวนัออก
พรรษา 

ตลุาคม 
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ประเพณีวนัลอยกระทง - ประกวดนางนพมาศ/ประกวดกระทง  พฤศจกิายน 

ประเพณีบุญกฐนิ 
- ท าบุญตกับาตร ถวายจตปุจัจยัไทย
ธรรม 

พฤศจกิายน 

              
 4.3  สาธารณสุข 

เทศบาลต าบลเ พ็ญ ได้ด า เ นินการส่ง เสริมสาธารณสุข
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง              ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการสาธารณสุขดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมท ั้ง
ด าเนินการอุดหนุนการสาธารณสุขมูลฐานในการด าเนินการจดับริการ
สุขภาพเบื้องตน้ใหศ้นูย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

ในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญมีสถานบรกิารดา้นการสาธารณสุขท ัง้
ของรฐับาลและเอกชนไวใ้หบ้รกิารแกป่ระชาชนโดยท ั่วไป  ประกอบดว้ย 

 

ที ่ สถานบรกิาร 
จ านวน 
(แหง่) 

หมายเหต ุ

1
. 

โรงพยาบาลเพ็ญ 1 ขนาด 60 เตยีง 

2
. 

ศนูย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ 1 รกัษาโรคท ั่วไป 

3
. 

รา้นขายยาแผนปจัจุบนั 3 
ขายยาแผนปจัจุบนั
ท ั่วไป 

4
. 

คลนิิกเอกชน 5 รกัษาโรคท ั่วไป 

 

 4.4 สงัคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลเพ็ญได้ด าเนินการจ ัดสว ัสดิการและส ังคม
สงเคราะห์แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ด าเนินการก่อสรา้งบ้านร่วมน ้าใจ
ใหก้บัผูย้ากไร ้ด าเนินการจา่ยเงนิสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา , ผูพ้กิาร และ
ผู้ป่วยเอดส์  ด าเนินโครงการสงเคราะห์มอบถุงยงัชีพ ผ้าห่มกนัหนาว
ช่วยเหลือคนชรา , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ , ผู้ยากไร้ , ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภยัหนาว รวมถึงได้มีการประสานงานกบัส่วนราชการ คหบด ี
พอ่คา้ ประชาชนหรือองค์กรตา่งๆ มาชว่ยเหลือเมือ่เกดิภยัพบิตัิ ตา่งๆ ขึน้ 
 
 4.5 ความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ 
  อยู่ในความรบัผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเพ็ญ และเทศบาล
ต าบลเพ็ญ ได้จดัต ัง้      ศูนย์อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลเพ็ญ เพื่อคอยช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ     สาธารณภยัตลอด 24 
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ชั่วโมง ซึง่อุปกรณ์เครือ่งมือ เครือ่งใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ของเทศบาลต าบลเพ็ญ ประกอบดว้ย 

1) รถดบัเพลงิ  ขนาดบรรจุ  2,000  ลติร  จ านวน 
 1 คนั 

2) รถบรรทุกน ้า ขนาดบรรจุ  5,000  ลติร  จ านวน 
 1 คนั 

3) รถบรรทุกน ้า ขนาดบรรจุ  10,000  ลติร  จ านวน 
 1 คนั 

4) รถยนต์กูภ้ยัเคลือ่นทีเ่ร็ว    จ านวน 
 1 คนั 

5) เรือทอ้งแบน     จ านวน 
 4 ล า 

6) เครือ่งสูบน ้าเคลือ่นที ่  ขนาด 10 แรงมา้  จ านวน 
 1 เครือ่ง 

7) ถงัเคมีชนิดผงเคมีแหง้    จ านวน 
 40 ถงั 

8) เครือ่งดบัเพลงิชนิดหาบหาม   จ านวน 
 1 เครือ่ง 

 

5. ดา้นการเมือง การบรหิาร 
อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ทีต่อ้งปฏบิตั ิมีดงัน้ี 

อ านาจหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัิ ประกอบดว้ย 
1. การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน 
2. ใหม้ีและบ ารุงทางบก – ทางน ้า 
3. การรกัษาความสะอาดถนนหรือทางเทา้และทางสาธารณะ สิง่ปฏกิูล 
4. การป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่ 
5. ใหม้ีเครือ่งมือเครือ่งใชใ้นการดบัเพลงิ 
6. ใหร้าษฎรไดร้บัการศกึษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

เอดส์ 
8. บ ารุงศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญัญาของทอ้งถิน่ 
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยส ั่งการหรือตามที่กฎหมาย

บงัคบั 
อ านาจหน้าทีท่ีอ่าจปฏบิตั ิประกอบดว้ย 
1. ใหม้ีน ้าสะอาดหรือประปา 
2. ใหม้ีโรงฆา่สตัว์ 
3. ใหม้ีตลาด ทา่เทียบเรือ ทา่ขา้ม 
4. ใหม้ีสุสานและฌาปณสถาน 
5. บ ารุงและสง่เสรมิการท ามาหากนิของราษฎร 
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6. ใหม้ีและบ ารุงสถานทีท่ าการพทิกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
7. ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้า 
8. ใหม้ีและบ ารุงทางระบายน ้า 
9. เทศพาณิชย์  
อ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ดงัน้ี 
1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 
2. การจดัใหม้ีและบ ารุงทางบก ทางน ้าและทางระบายน ้า 
3. การจดัใหม้ีการควบคมุตลาด ทา่เทียบเรือ ทา่ขา้มและทีจ่อดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการกอ่สรา้งอืน่ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสง่เสรมิ การฝึกและการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์และการสง่เสรมิการลงทุน 
8. การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
9. การจดัการศกึษา 
10. การสงัคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชราและผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบ ารุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวฒันธรรม

อนัดงีามของทอ้งถิน่ 
12. การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเกี่ยวกบัที่อยู่

อาศยั 
13. การจดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การสง่เสรมิการกีฬา 
15. การสง่เสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสทิธเิสรีภาพของ

ประชาชน 
16. สง่เสรมิการมีสว่นรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ของประชาชน 
17. การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมือง 
18. การก าจดัมูลฝอย สิง่ปฏกิูลและน ้าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวัและการรกัษาพยาบาล 
20. การจดัใหม้ีและควบคมุสุสานและฌาปณสถาน 
21. การควบคมุการเล้ียงสตัว์ 
22. การจดัใหม้ีการควบคมุการฆา่สตัว์ 
23. การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและการ

อนามยัโรงมหรสพและสาธารณสถานอืน่ๆ 
24. การจดัการบ ารุงรกัษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
25. การผงัเมือง 
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26. การขนสง่และวศิวกรจราจร 
27. การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 
28. การควบคมุการจราจร 
29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย การส่งเสริม การสนบัสนุนการ

ป้องกนัและการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ 
31. กจิการอืน่ใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ภารกจิของเทศบาลตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
 ตามแผนปฏิบตัิการก าหนดข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้บริการสาธารณะ ทีจ่ะตอ้ง
ถา่ยโอนใหท้อ้งถิน่ จ าแนกเป็น  6 ดา้น คอื 
 

1. โครงสรา้งพื้นฐาน 
1.1 การคมนาคมขนสง่ ทางน ้า ทางบก 
1.2 การสาธารณูปโภค 

-  แหลง่น ้า / ระบบชลประทาน 
1.3 การสาธารณูปการ 

- การจดัใหม้ีตลาด 
- การจดัต ัง้และดแูลตลาดกลาง 

1.4 การผงัเมือง 
1.5 การควบคมุอากาศ 

2. ดา้นงานสง่เสรมิคุณภาพชีวติ 
2.1 การสง่เสรมิอาชีพ 
2.2 งานสวสัดกิารสงัคม 

-    การสงัคมสงเคราะห์พฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส 

2.3 นนัทนาการ 
- การสง่เสรมิการกีฬา 
- การจดัใหม้ีสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ 

2.4 การศกึษา 
- การจดัการศกึษาในระบบ 
- การจดัการศกึษานอกระบบ 

2.5 การสาธารณสุข 
- การสาธารณสุขและการรกัษาพยาบาล 
- การป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ 

2.6 การปรบัปรุงแหลง่ชุมชนแออดั 
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3. ด้านการจ ัดระเบียบชุมชน/ส ังคมและการร ักษาความ
เรียบรอ้ย 
3.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 
3.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาทอ้งถิน่ 
3.3 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
3.4 การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภยัใน

ชีวติและทรพัย์สนิ 
 
 
 

4. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การทอ่งเทีย่ว 
4.1 การวางแผนและการพฒันาทอ้งถิน่ 
4.2 การพฒันาเทคโนโลยี 
4.3 การสง่เสรมิการพฒันาอาชีพ 
4.4 การพาณิชยกรรม 
4.5 การพฒันาอุตสาหกรรม 
4.6 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

5. ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
5.1 การควบคุมและบ ารุงรกัษาการใช้ประโยชน์จากป่า

ไม ้ ทีด่นิ   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
5.2 การจดัการสิง่แวดลอ้มและมลพษิตา่ง 
5.3 การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 

6. ดา้นศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
6.1 การดแูลโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
6.2 การดแูลพพิธิภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ 
6.3 การจดังานประเพณีตา่งๆ 
6.4 การสนบัสนุนภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

 คณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลเพ็ญ  ประกอบดว้ย 
1.  นายกเทศมนตรีต าบลเพ็ญ     

 ประธานกรรมการ 
2.  รองนายกเทศมนตรีต าบลเพ็ญ     

 กรรมการ 
3.  รองนายกเทศมนตรีต าบลเพ็ญ     

 กรรมการ 
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4. นายเดช       พรมนอก  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลเพ็ญ 
 กรรมการ 

5. นายศารทูล   พงษ์สทิธศิกัดิ ์สมาชกิสภาเทศบาลต าบลเพ็ญ 
 กรรมการ 

6. นายกฤตเิดช  หงษ์มณีรตัน์ สมาชกิสภาเทศบาลต าบลเพ็ญ 
 กรรมการ 

7. นายชวน       บุญแสนแผน ผูท้รงคณุวุฒ ิ   
 กรรมการ 

8. นายไวศ้กัดิ ์   ตนัธวฒัน์ ผูท้รงคณุวุฒ ิ   
 กรรมการ 

9. นางสุรจติร    ขมิน้ขาว  ผูแ้ทนประชาคม   
 กรรมการ 

10. นางประภาพร  ผาจวง ผูแ้ทนประชาคม   
 กรรมการ 

11. นายชยัชนะ     ศรีสวา่ง ผูแ้ทนประชาคม   
 กรรมการ 

12. นางพสิมยั       อนิทสิงัข์ ผูแ้ทนประชาคม   
 กรรมการ 

13. ผอ.ศนูย์การศกึษานอกระบบ   ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือ
รฐัวสิาหกจิ กรรมการ 

     อ าเภอเพ็ญ (กศน.) 
14. ผูก้ ากบัสถานีต ารวจภูธรเพ็ญ  ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือ

รฐัวสิาหกจิ กรรมการ 
15. นายพเิชษฐ์       ศรีวไิล     ปลดัเทศบาลต าบลเพ็ญ  

 กรรมการ/เลขาฯ 
16. นางสาวกลัลยา  ขาวประภา รก.ผอ.กองวชิาการฯ  

 ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 
 
การมีสว่นรว่มทางการเมืองของประชาชน 
 สถิติ ในการเลือกต ั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

เทศบาล เน่ืองจากครบวาระ มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ใน
การเลือกต ัง้เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2556  ดงัน้ี 

- ผูม้ีสทิธเิลือกต ัง้ท ัง้หมด  2,955  ค น 
แยกเป็น 

- ชาย   1,448  คน 
- หญงิ   1,507  คน 

การอ านวยความสะดวกในความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ 
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   การอ านวยความสะดวกในความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัย์สินของประชาชน อยู่ในความรบัผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเพ็ญ 
และนายกเทศมนตรีต าบลเพ็ญ ในฐานะผูอ้ านวยการศูนย์อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน    เทศบาลต าบลเพ็ญ    มีสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ท ัง้สิน้ จ านวน 102  คน    
 

6. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  ทรพัยากรดนิ  
   เทศบาลต าบลเพ็ญ เป็นเขตชุมชนเมือง ปจัจุบนัราคาทีด่นิ
ในเขตเทศบาลนบัวนัจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากเป็นท าเลย่าน
การคา้ และทีอ่ยูอ่าศยั 
  ทรพัยากรน ้า 
   เทศบาลต าบลเพ็ญ มีล าน ้าที่ไหลผ่านชุมชน จ านวน 1 
สาย คือ ล าน ้าเพ็ญ       ซึ่งเป็นล าน ้าสายหลกัทีป่ระชาชนใช้อุปโภค บรโิภค 
สว่นการประปา ไดร้บับรกิารจากการประปา      สว่นภูมภิาคอ าเภอบา้นดงุ 
  ทรพัยากรป่าไม้ 
   ในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ไมม่ีทรพัยากรป่าไมแ้ตใ่นสว่น
ของการอนุรกัษ์ต้นไม้ได้มีการส่งเสริมการปลูกป่า ปลูกไม้ดอกไม้ประดบั
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้น่าอยู่และเป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน 

สภาพสิง่แวดลอ้ม 
   ในปจัจุบนัปญัหามลภาวะทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้ม เช่น ขยะ
มูลฝอย น ้าเสีย อากาศเป็นพิษ มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ ซึง่นบัวา่เป็นปญัหาส าคญัทีต่อ้งน ามาแกไ้ขโดยดว่น 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนแนวทางการพฒันา/โครงการงบประมาณที่
ด าเนินการจรงิในแผนพฒันา 

ประจ าปีทีผ่า่นมา  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา  ดงัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา จ านวน จ านวน คดิเป็นรอ้ย
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โครงการ
ท ัง้หมด 

โครงการที่
ได้

ด าเนินการ 

ละของ
โครงการ 
ตาม

ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
 

1.1  แนวทางการพฒันา   การกอ่สรา้งถนน  
ปรบัปรุง  บ ารุงถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่
ระบายน ้า  รางระบายน ้า   
1.2  แนวทางการพฒันา  ปรบัปรุงระบบ
การจราจร 
1.3  แนวทางการพฒันา  ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการผงั
เมือง 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
28 

โครงการ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
5 

โครงการ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

17.88 

 
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและ
การทอ่งเทีย่ว 
 

2.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิและ
พฒันาชุมชนเขม้แข็งและพึง่พาตนเองบน
พื้นฐานเศรษฐกจิพอเพียง 
 

2.2  แนวทางการพฒันา  พฒันาและ
สง่เสรมิการประกอบอาชีพใหแ้กป่ระชาชน 
 

2.3  แนวทางการพฒันา  จดัหาแหลง่เงนิทุน
ในการประกอบอาชีพใหแ้กป่ระชาชน 
 

2.4  แนวทางการพฒันา  การฝึกอบรมและ
สง่เสรมิอาชีพ 
 

2.5 แนวทางการพฒันา  จดัหาตลาดในการ
จ าหน่ายสนิคา้ 
 

2.6 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิการมีงาน
ท าและมีรายไดข้องประชาชน 
 

2.7 แนวทางการพฒันา ปรบัปรุงและพฒันา

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

17 
โครงการ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

4 
โครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

23.52 
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โบราณสถานและโบราณวตัถุใหเ้ป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 
 

2.8 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิการจดังาน
ประเพณีทอ้งถิน่ใหเ้ป็นการทอ่งเทีย่วเชงิ
อนุรกัษ์ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวน
โครงการ
ท ัง้หมด 

จ านวน
โครงการที่

ได้
ด าเนินการ 

คดิเป็นรอ้ย
ละของ
โครงการ
ท ัง้หมด 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและ
คุณภาพชีวติ 
 

3.1  แนวทางการพฒันา  จดับรกิารและให้
การสงเคราะห์   เบี้ยยงัชีพคนชรา ผูพ้กิาร
และผูป่้วยเอดส์ 
 

3.2  แนวทางการพฒันา  จดับรกิารและให้
การสงเคราะห์แกป่ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสและ
ผูป้ระสบภยั 
 

3.3 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิระบบการ
คุม้ครองทางสงัคม 
 

3.4 แนวทางการพฒันา สรา้งความปลอดภยั
ในชีวติและทรพัย์สนิของประชาชน 
 

3.5 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิการเฝ้า
ระวงัป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ 
 

3.6 แนวทางการพฒันา พฒันาและปรบัปรุง
ดา้นสุขาภบิาลอาหาร 
 

3.7 แนวทางการพฒันา สนบัสนุนและ
สง่เสรมิการสาธารณสุข 
 

3.8  แนวทางการพฒันา  ปรบัปรุงการฆา่
สตัว์ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

3.9 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิและพฒันา
กจิการของสตรี เด็ก คนชรา 
 

3.10 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิการสรา้ง
สุขภาพของคนในชุมชน   

 
 
 
 
 
 
 
 

29 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

55.17 
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษา 
ศาสนา วฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 

4.1  แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนและ
สง่เสรมิการศกึษา การกีฬาและนนัทนาการ 
 

4.2 แนวทางการพฒันา พฒันาการศกึษา
และการเรียนรูข้องประชาชน 
 

4.3 แนวทางการพฒันา สนบัสนุนและ
สง่เสรมิใหเ้ด็กนกัเรียนไดด้ืม่นมและอาหาร
กลางวนั 
 

4.4 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิและอนุรกัษ์
ฟ้ืนฟู ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

 
 
 
 
 

25 
โครงการ 

 
 
 
 
 

18 
โครงการ 

 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวน
โครงการ
ท ัง้หมด 

จ านวน
โครงการที่

ได้
ด าเนินการ 

คดิเป็นรอ้ย
ละของ
โครงการ
ท ัง้หมด 

 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 

5.1  แนวทางการพฒันา จดัระบบบ าบดัน ้า
เสีย 
5.2  แนวทางการพฒันา สรา้งระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล    
5.3  แนวทางการพฒันา  ปรบัปรุงและ
พฒันาพื้นทีส่าธารณะใหเ้ป็นสวนสาธารณะ
หรือสวนหยอ่ม 
5.4  แนวทางการพฒันา  ปรบัปรุงภูมทิศัน์
ถนนใหส้วยงาม 
5.5  แนวทางการพฒันา  สรา้งจติส านึกและ
ความตระหนกัในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
5.6  แนวทางการพฒันา พฒันาแหลง่น ้า
ตามธรรมชาต ิ
5.7 แนวทางการพฒันา ปรบัปรุงภูมทิศัน์
แหลง่น ้า 
5.8 แนวทางการพฒันา ปรบัปรุงภูมทิศัน์ใน

21 
โครงการ 

10 
โครงการ 

47.61 
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ชุมชนและในหน่วยงาน 
5.9 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิใหโ้รงเรียน
และชุมชนมีสว่นรว่มในการคดัแยกขยะ 
5.10 แนวทางการพฒันา จดัใหม้ีทีท่ิง้ขยะ
มูลฝอยเพิม่ขึน้ 
5.11 แนวทางการพฒันา จดัต ัง้ธนาคารขยะ 
5.12 แนวทางการพฒันา จดัหารถบรรทุก
ขยะและถงัขยะใหเ้พียงพอ 
 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและ
การบรหิารจดัการทีด่ ี
 

6.1  แนวทางการพฒันา  ปรบัปรุงและ
พฒันาองค์กรใหเ้หมาะสมและทนัสมยั 
6.2  แนวทางการพฒันา  พฒันาศกัยภาพ
บุคลากรภายในองค์กร 
6.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาการ
จดัระบบขอ้มูลขา่วสารและสารสนเทศ 
  
 
 

58 
โครงการ 

34 
โครงการ 

 
 
 
 
 

58.62 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
จ านวน
โครงการ
ท ัง้หมด 

จ านวน
โครงการที่

ได้
ด าเนินการ 

คดิเป็นรอ้ยละ
ของโครงการ
ท ัง้หมด 

 
6.4 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิการบรหิาร
กจิการบา้นเมือง 
ทีด่ี 
 

6.5 แนวทางการพฒันา พฒันาศกัยภาพผูน้ า
ในชุมชน 
 

6.6 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ของประชาชน 
 

6.7 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิใหบุ้คลากรใน
องคก์รไดร้บัสวสัดกิารตา่งๆ 
 

6.8 แนวทางการพฒันา พฒันาการจดัเก็บ
รายไดใ้หท้ ั่วถงึ 
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6.9 แนวทางการพฒันา พฒันาการใหบ้รกิาร
ประชาชน 
 

6.10 แนวทางการพฒันา สง่เสรมิการรกัษา
ความสงบและการวางแผนป้องกนัภยั 
 

6.11 แนวทางการพฒันา พฒันาเครือ่งมือ
เครือ่งใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 

6.12 แนวทางการพฒันา จดัใหม้ีสถานธนานุ
บาล(โรงรบัจ าน า) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สว่นที ่4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในชว่งสามปี     

21 
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4.1 วสิยัทศัน์( VISION) เทศบาลต าบลเพ็ญ 

“ บริหารโปร่งใส  ใส่ใจแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วน
หน้า ร่วมรกัษาวฒันธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม เพรียบพรอ้มด้าน
การศึกษา ก้าวหน้างานบริการ เบิกบานในอาชีพ ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
4.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลเพ็ญในช่วงสามปี  

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม

และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
5. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านทร ัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 
6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ

ทีด่ ี

4.3 พนัธกจิหลกัการพฒันา 
  เพือ่ใหก้ารวางบทบาทการพฒันาของเทศบาลต าบลเพ็ญใน
อนาคตด าเนินไปภายใต้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องก าหนดพนัธกิจของเทศบาล ที่จะต้อง
ด าเนินการโดยสนบัสนุนและเชื่อมโยงกนั ส าหรบัพนัธกิจที่ต้องท า
เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ของเทศบาลต าบลเพ็ญ มีดงัน้ี 

1. จดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาทางบกใหไ้ดม้าตรฐาน 
2. จดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ , โทรศพัท์ 

ลงสูชุ่มชนอยา่งท ั่วถงึ 
3. จดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาแหลง่น ้าเพือ่การเกษตรรวมถงึจดัหา

สถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร 
4. จดัให้มีสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและออกก าลงักายรวมถึง

สนบัสนุนวสัดอุุปกรณ์ส าหรบัเลน่กีฬา 
5. จดัให้มีและพฒันาการบริหารจดัการการบริการประชาชน

แบบ nonstop service ให้สอดคล้องกบันโยบายของ
รฐับาล 

6. มีการอนุรกัษ์และจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ี 
7. ประชาชนมีคณุภาพชีวติทีด่แีละปลอดภยั 
8. ประชาชนได้รบัสิทธิข ัน้พื้นฐานด้านสุขภาพจากรฐัอย่าง

ท ั่วถงึ 
9. เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
10. จดัสวสัดกิารสงัคม 
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11. ส่งเสริมให้พนกังานเทศบาลและพนกังานจ้างได้มี
การพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัหิน้าที ่

12. พฒันาสถานทีป่ฏบิตังิาน อุปกรณ์เครือ่งมือเครือ่งใช้
ต่างๆให้ทนัเทคโนโลยี  รวมท ั้งบุคลากรให้พร้อมที่จะ
ตอบสนองภารกจิของเทศบาล 

13. สง่เสริมใหม้ีการเพิ่มประสทิธภิาพและประสทิธผิลใน
การป้องกนัและบรรเทา        สาธารณภยั 

14. ปรบัปรุงมาตรการในการรกัษาความเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยของชุมชน 

15. สง่เสริมให้เป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์วฒันธรรม
และประเพณี 

16. สง่เสรมิใหม้ีสวสัดกิารของบุคลากรทอ้งถิน่ 
17. จดัใหม้ีศูนย์ขอ้มูลขา่วสารเพือ่บรกิารประชาชนอยา่ง

ท ั่วถงึและทนัสมยั 
18. ก า ร จ ัด ก า รบ ริ ห า ร เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ใ ห้ มี

ประสทิธภิาพและทนัเทคโนโลยี 
19. จ ัดการศึกษาข ั้นพื้ นฐาน พ ัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษาและเครือ่งมือเครือ่งใช้       ในการเรียน การสอน
ใหท้นัสมยัและเพียงพอแกค่วามตอ้งการ 

20. สง่เสรมิการกีฬาและนนัทนาการ 
21. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
22. ฟ้ืนฟูและบ ารุงรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี

งามของทอ้งถิน่ 
23. พฒันาและสง่เสรมิอาชีพเสรมิใหป้ระชาชน 

 4.3  จุดมุง่หมายการพฒันา 
1. พฒันาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนให้

เพียงพอ 
2. ส่งเสริมการรกัษาความสงบและการวางแผนป้องก ัน

บรรเทาสาธารณภยั 
3. พฒันาบุคลากรและการใหบ้รกิารประชาชน 
4. พฒันาการจดัเก็บรายไดข้องทอ้งถิน่ 
5. สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน 
6. พฒันา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิน่ 
7. ส่งเสริมพฒันาให้เป็นชุมชนทีเ่ขม้แข็ง พึ่งพาตนเองไดบ้น

พื้นฐานเศรษฐกจิพอเพียง 
8. จดัการบรกิารและการสงเคราะห์เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร 

ผูป่้วยเอดส์และผูด้อ้ยโอกาส  ทางสงัคม 
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9. สนบัสนุนส่งเสริมการสาธารณสุขข ั้นพื้นฐานและพฒันา
คณุภาพชีวติประชาชน 

10. พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการ
วางผงัเมือง 

11. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

12. สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณี
อนัดงีามของทอ้งถิน่ 

4.5. นโยบายนายกเทศมนตรีต าบลเพ็ญ 
1. นโยบายดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

1) ก่อสรา้ง ขยาย ปรบัปรุง ซ่อมแซม โครงสรา้งพื้นฐาน
ต่างๆ เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน ้า ฝายน ้าล้นและ
รางระบายน ้าภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ดี มี
การคมนาคมสะดวก ปลอดภยัเพิม่มากขึน้ 

2) ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ระบบระบายน ้าให้คลอบคลุมเพือ่ให้
การระบายน ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไมเ่กดิปญัหา
น ้าทว่มขงัในเขตเทศบาล 

3) ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะอยา่ง
ท ั่วถงึ 

4) ปรบัปรุงภูมทิศัน์ของเมืองใหม้ีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามและมีความเป็นเอกล ักษณ์ของ
เทศบาลต าบลเพ็ญ 

5) ประสานการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในการ
จดัการดา้นโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน 

2. นโยบายดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 
1) สง่เสรมิพฒันาชุมชนเขม้แข็งและพึง่พาตนเองบน

พื้นฐานเศรษฐกจิพอเพียง 
2) จดัหาแหลง่เงนิทุนในการประกอบอาชีพใหแ้กป่ระชาชน 
3) จดัหาตลาดในการจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัประชาชน 
4) พฒันาเศรษฐกจิชุมชนใหเ้ขม้แข็ง เพิม่ศกัยภาพการผลติ

ให้ได้มาตรฐานเป็นการสรา้งงาน สรา้งอาชีพและสรา้ง
รายไดใ้หก้บัชุมชน 

3. นโยบายดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ 
1) สง่เสรมิ จดัใหม้ีสวสัดกิาร ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส 

ผูป่้วยเอดส์และผูย้ากไรใ้หไ้ดร้บัการช่วยเหลือ ดแูล 
อยา่งท ั่วถงึ 

2) จดัใหม้ีกจิกรรมในการพฒันากลุม่สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร 
ผูป่้วยเอดส์และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 
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3) จดัใหม้ีการบรกิารดา้นสาธารณสุขอยา่งท ั่วถงึและ
ยกระดบัการพฒันาของการบรกิารดา้นสาธารณสุขมูล
ฐานอยา่งจรงิจงั 

4) สนบัสนุนกจิการสาธารณสุขและใหค้วามรูแ้ก่
อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ โดยบูรณาการรว่มกบั
หน่วยงานอืน่ๆ  

5) จดัใหม้ีศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัรวมท ัง้จดัให้
มีเครือ่งมือ เครือ่งใชท้ีท่นัสมยัในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัใหเ้พียงพอท ั่วถงึ มีประสทิธภิาพ 

6) พฒันาประสทิธภิาพบุคลากรดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัให้มีความรู ้ความสามารถ มีความพรอ้มใน
การปฏบิตัหิน้าทีต่ลอดเวลา 

7) ส่งเสริม สนบัสนุนโครงการต่อต้านและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์ต่อสู้และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
นโยบายในการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของรฐับาล 

4. นโยบายดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ 
1) สง่เสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวติประชาชน โดยจดัใหม้ีศูนย์

เรียนรูชุ้มชน มีหอสมุดแห่งการเรียนรูท้ีท่นัสมยั มีศูนย์
เรียนรู้ท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการศึกษาอบรมเพื่อ
เสรมิสรา้งความรู ้ความสามารถและทกัษะในดา้นตา่งๆ 

2) ส่งเสริม สนบัสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน 
เพื่อเสริมร้างสุขภาพ เสริมสร้างความสามคัคี การใช้
เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ เช่น การสรา้งสนามกีฬา ลาน
กีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา รวมถึงการจดัให้มีการ
รวบรวมตวัชมรมกีฬาตา่งๆ 

3) พฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ผ่าน
เกณฑ์ 

4) สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมและ
อาหารกลางวนัอยา่งมีคณุภาพเพียงพอและท ั่วถงึ 

5) ส่งเสริมและอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วฒันธรรม จารีต
ประเพณีของทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่ืบไป 

6) สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดักจิกรรมงานประเพณีส าคญั
ของทอ้งถิน่ ตามฮีต สบิสอง คองสบิสี ่

7) สง่เสรมิจดัใหม้ีการเรียนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ 
5. นโยบายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1) พฒันาปรบัปรุงพื้นทีส่าธารณะใหเ้ป็นสวนสาธารณะของ
ชุมชน 
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2) พฒันา ปรบัปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าตามธรรมชาตใิห้สะอาด 
ปราศจากสิง่ปฏกิูล 

3) ปรบัปรุงภูมทิศัน์ถนนใหส้วยงาม สะอาด น่ามอง 
4) พฒันาจดัการระบบการเก็บขยะใหม้ีประสทิธภิาพ ไมม่ี

ปญัหาขยะตกคา้ง 
5) จดัหาทีก่ าจดัขยะอยา่งเป็นระบบ 
6) สง่เสรมิการมีสว่นรว่มในการสรา้งจติส านึกในการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
7) จดัการระบบบ าบดัน ้าเสียในเขตเทศบาลใหม้ี

ประสทิธภิาพ 
6. นโยบายดา้นการเมืองและการบรหิารจดัการทีด่ี 

1) ยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารราชการเทศบาลต าบล
เพ็ญ 

2) สง่เสรมิและสนบัสนุนความรู ้ความเขา้ใจและการมีส่วน
รว่มในการพฒันาตามระบอบประชาธปิไตย 

3) พฒันาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ สามารถรองรบั
การให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม 

4) ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชนใหม้ีความรู ้มีสว่นรว่มในการพฒันาชุมชน 

5) สง่เสรมิใหบุ้คลากรในองค์กรไดร้บัสวสัดกิารอยา่งท ั่วถงึ 
6) การบรหิารบา้นเมืองแบบบูรณาการรว่มกบัหน่วยงาน

ภาครฐั เอกชนและองค์กรตา่งๆ อยา่งมีประสทิธภิาพ 
7) สนบัสนุนนโยบายรฐับาล 
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สว่นที ่5 
บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2560 – 2562) 

 



จ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณ

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

1.1 แนวทางการพัฒนา การกอ่สรา้งถนน  ปรับปรงุถนน7 ######## 7 ######## 7 ######## 21 ########

บ ารงุรักษาถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน ้า

1.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรงุระบบจราจร 4 580,000   4 580,000   4 580,000   12 1,740,000 

ไฟจราจร  ป้ายตา่ง ๆ

1.3 แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตไฟฟ้าและ 1 200,000   1 200,000   1 200,000   3 600,000    

ไฟฟ้าสาธารณะ

1.4 แนวทางการพัฒนา  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ3 ######## 3 ######## 3 ######## 9 3,000,000 

และผังเมอืง

รวม 17 ######## 17 ######## 17 ######## 45 ########

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพฒันา

ปี 2562

เทศบาลต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี

บญัชสีรปุโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) 

รวม 3 ปี
ยทุธศาสตร์

ปี 2560 ปี 2561

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 27



จ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณ

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

2.1 แนวทางการพัฒนา  ดา้นสง่เสรมิและพัฒนาชมุชน                 1 20,000     1 20,000     1 20,000     3 60,000      

เขม้แข็งและพึง่พาตนเองบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง

2.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิการประกอบอาชพีแก่1 100,000   1 100,000   1 100,000   3 300,000    

ประชาชน

2.3 แนวทางการพัฒนา  จัดหาแหลง่เงนิทนุในการ1 50,000     1 50,000     1 50,000     3 150,000    

ประกอบอาชพีใหแ้กป่ระชาชน

2.4 แนวทางการพัฒนา  ฝึกอบรมและสง่เสรมิอาชพี1 50,000     1 50,000     1 50,000     3 150,000    

2.5 แนวทางการพัฒนา  จัดหาตลาดในการจ าหน่าย1 420,000   1 420,000   1 420,000   3 150,000    

สนิคา้

2.6 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิการมงีานท าและ2 520,000   2 520,000   2 520,000   3 1,260,000 

มรีายได ้

2.7 แนวทางการพัฒนา ปรับปรงุและพัฒนาโบราณสถาน1 100,000   1 100,000   1 100,000   3 300,000    

และโบราณวตัถใุหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์

2.8 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิการจัดงานประเพณี1 100,000   1 100,000   1 100,000   3 300,000    

ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์

รวม 9 890,000   9 890,000   9 890,000   48 2,670,000 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว

ปี 2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 28

ยทุธศาสตร์

ปี 2560 ปี 2561



จ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณ

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

3.1 แนวทางการพัฒนา  จัดบรกิารและใหก้ารสงเคราะห์6 ######## 6 ######## 6 ######## 18 8,240,000 

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ  คนพกิาร  และผูป่้วยเอดส์

3.2 แนวทางการพัฒนา  จัดบรกิารและใหก้ารสงเคราะห์1 150,000   1 150,000   1 150,000   3 450,000    

แกป่ระชาชน  ผูด้อ้ยโอกาส  และผูป้ระสบภัย

3.3 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิระบบการคุม้ครองทาง1 50,000     1 50,000     1 50,000     3 150,000    

สังคม

3.4 แนวทางการพัฒนา  สรา้งความปลอดภัยในชวีติและ4 530,000   4 530,000   4 530,000   12 1,590,000 

ทรัพยส์นิ

3.5 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิเฝ้าระวงั  และควบคมุ2 130,000   2 130,000   2 130,000   6 390,000    

โรคตดิตอ่

3.6 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรงุดา้นสขุาภบิาลอาหาร1 30,000     1 30,000     1 30,000     3 90,000      

3.7 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสง่เสรมิดา้น2 160,000   2 160,000   2 160,000   3 480,000    

สาธารณสขุ

3.8 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรงุการฆา่สัตวใ์ห ้2 130,000   2 130,000   2 130,000   6 390,000    

มาตรฐาน

3.9 แนวทางการพัฒนา  กจิการของสตร ี ผูส้งูอายุ2 70,000     2 70,000     2 70,000     6 210,000    

จ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณ

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

### แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิและสรา้งสขุภาพของ3 230,000   3 230,000   3 230,000   9 690,000    

คนในชมุชน

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์
รวม 3 ปีปี 2562ปี 2561ปี 2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 29

ยทุธศาสตร์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี



รวม 24 ######## 24 ######## 24 ######## 69 ########

จ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณ

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

4.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสง่เสรมิการศกึษา11 ######## 11 ######## 11 ######## 33 3,315,000 

กฬีาและนันทนาการ

4.2 แนวทางการพัฒนา  การศกึษาและการเรยีนรูข้อง1 100,000   1 100,000   1 100,000   3 300,000    

ประชาชน

4.3 แนวทางการพัฒนา  และสง่เสรมิใหเ้ด็กในวยัเรยีน2 ######## 2 ######## 2 ######## 6 ########

ไดด้ืม่นมและอาหารกลางวนั

4.4 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิและอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู ศลิปะ7 ######## 7 ######## 7 ######## 21 5,,070,000

วฒันธรรม  จารตีประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม

และภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 30

ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปีปี 2560

ยทุธศาสตร์



รวม 21 ######## 21 ######## 21 ######## 63 ########

จ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณ

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

5.1 แนวทางการพัฒนา  จัดระบบน ้าเสยี 2 70,000     2 70,000     2 70,000     6 210,000    

5.2 แนวทางการพัฒนา  สรา้งระบบก าจัดขยะมลูฝอย1 150,000   1 150,000   1 150,000   3 450,000    

และสิง่ปฏกิลู

5.3 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรงุ  และพัฒนาพืน้ที่1 30,000     1 30,000     1 30,000     3 90,000      

สาธารณะใหเ้ป็นสวนสาธารณะหรอืสวนหยอ่ม

5.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับภมูทัิศน์ถนนใหส้วยงาม2 210,000   2 210,000   2 210,000   6 630,000    

5.5 แนวทางการพัฒนา  สรา้งจติส านกึและความ3 70,000     3 70,000     3 70,000     9 210,000    

ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

5.6 แนวทางการพัฒนา  แหลง่น ้าตามธรรมชาต ิ-  -  -  -  -  -  -  -

5.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรงุภมูทัิศน์  แหลง่น ้า1 200,000   1 200,000   1 200,000   3 600,000    

5.8 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรงุภมูทัิศน์ในชมุชนและ3 500,000   3 500,000   3 500,000   9 1,500,000 

หน่วยงาน

5.9 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาและ1 100,000   1 100,000   1 100,000   3 300,000    

ชมุชนมสีว่นรว่มทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

### แนวทางการพัฒนา  จัดใหม้ทีีท่ ิง้ขยะมลูฝอยเพิม่1 60,000     1 60,000     1 60,000     3 180,000    

5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 31

รวม 3 ปีปี 2560 ปี 2562

ยทุธศาสตร์
ปี 2561



จ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณ

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

5.1 แนวทางการพัฒนา  จัดตัง้ธนาคารขยะ 1 80,000     1 80,000     1 80,000     3 240,000    

5.1 แนวทางการพัฒนา  จัดหารถบรรทกุขยะและถังขยะ1 ######## 1 ######## 1 ######## 3 9,000,000 

รวม 17 ######## 17 ######## 17 ######## 51 ########

จ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณ

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

รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 33

ปี 2562 รวม 3 ปี

ปี 2562ปี 2561

ปี 2561

ยทุธศาสตร์

ปี 2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 32

ปี 2560

ยทุธศาสตร์

6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร



6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรงุและพัฒนาองคก์ร3 ######## 3 ######## 3 ######## 9 7,830,000 

ใหเ้หมาะสมและทันสมัย

6.2 แนวทางการพัฒนา  ศักยภาพบคุลากรภายใน2 350,000   2 350,000   2 350,000   6 1,050,000 

องคก์ร

6.3 แนวทางการพัฒนา  การจัดระบบขอ้มลูขา่วสาร6 350,000   6 350,000   6 350,000   18 1,050,000 

และสารสนเทศ

6.4 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิการบรหิารกจิการ22 ######## 22 ######## 22 ######## 66 ########

บา้นเมอืงทีด่ ี

6.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพผูน้ าชมุชน1 50,000     1 50,000     1 50,000     3 150,000    

6.6 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ11 ######## 11 ######## 11 ######## 33 3,060,000 

ประชาชน

6.7 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิใหบ้คุลากรในองคก์ร2 298,920   2 298,920   2 298,920   6 896,760    

ใหไ้ดรั้บสวสัดกิาร 130,000   130,000   130,000   

6.8 แนวทางการพัฒนา  การจัดเก็บรายไดใ้หท่ั้วถงึ2 130,000   2 130,000   2 130,000   6 390,000    

6.9 แนวทางการพัฒนา  การใหบ้รกิารชมุชน 1 30,000     1 30,000     1 30,000     3 60,000      

### แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิการรักษาความสงบ6 300,000   6 300,000   6 300,000   18 900,000    

และการวางแผนป้องกันภัย

จ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณจ านวน งบประมาณ

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

### แนวทางการพัฒนา  เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการ1 400,000   1 400,000   1 400,000   3 1,200,000 

ปฏบิตังิาน

### แนวทางการพัฒนา  จัดใหม้สีถานธนานุบาล -  -  -  -  -  -  -  - 

(โรงรับจ าน า)

รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 34

ปี 2562

ยทุธศาสตร์

จดัการทีด่ ี

ปี 2560 ปี 2561



รวม 57     ######## 57     ######## 57     ######## 171     ########

รวมท ัง้ส ิน้ 143 ######## 143 ######## 143 ######## 423     ########

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 35



งบประมาณ



งบประมาณ



งบประมาณ

งบประมาณ



งบประมาณ

5,,070,000



งบประมาณ



งบประมาณ

งบประมาณ



งบประมาณ



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การคมนาคมตดิตอ่สือ่สารสะดวก ท ัง้ทางบกและทางอากาศใหม้มีลูคา่การคา้การลงทนุเพิม่ข ึน้

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สรา้ง/ปรับปรงุ/ซอ่มแซม  1.เพือ่ความสะดวกและซอ่มแซมถนน คสล.###### ###### ###### ประชาชนไดรั้บประชาชนไดรั้บกองชา่ง

ถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ปลอดภัยในการใชร้ถภายในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ความสะดวกสบายความสะดวกสบาย

ใชถ้นน และปลอดภัยในและปลอดภัยใน

2.เพือ่แกไ้ขปัญหาถนน การใชถ้นน การใชถ้นน

ช ารดุ

2 โครงการกอ่สรา้ง/ปรับปรงุ/ซอ่มแซม  1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บซอ่มแซมสะพาน###### ###### ###### ประชาชนสามารถประชาชนสามารถกองชา่ง

สะพาน ภายในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ความสะดวกสบายภายในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) สญัจรไปมาได ้สญัจรไปมาได ้

ในการเดนิทาง อยา่งสะดวกอยา่งสะดวก

3 โครงการกอ่สรา้ง/ปรับปรงุ/ซอ่มแซม  เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า###### ###### ###### การระบายน ้าทว่มการระบายน ้าทว่มกองชา่ง

ทางระบายน ้า ภายในเขตเทศบาลขงัถนนภายในเขตภายในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ทีท่ว่มขงัใหไ้หลทีท่ว่มขงัใหไ้หล

ต าบลเพ็ญ เทศบาล ผา่นสะดวก ผา่นสะดวก

4 โครงการกอ่สรา้ง/ปรับปรงุ/ซอ่มแซมเพือ่ใหม้นี ้าไวใ้ชใ้นการปรับปรงุหว้ย หนอง###### ###### ###### รอ้ยละของ ประชาชนมนี ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

หว้ย หนอง คลอง บงึ ฝาย อา่งเก็บน ้าท าการอปุโภค บรโิภคคลอง บงึ ฝาย      (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ปรมิาณน ้าทีใ่นการอปุโภค บรโิภค

ภายในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญอยา่งเพยีงพอ อา่งเก็บน ้า จัดเก็บได ้ ตลอดทัง้ปี

ภายในเขตเทศบาล

รายละเอยีดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  เทศบาลต าบลเพ็ญ   อ าเภอเพ็ญ   จงัหวดัอดุรธานี

งบประมาณและทีม่า

1.1  แนวทางการพฒันา : การกอ่สรา้งถนน ปรับปรงุถนน บ ารงุรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน ้า รางระบายน ้า

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาศกัยภาพการคา้ การลงทนุเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 36



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอ่สรา้ง/ปรับปรงุ/ซอ่มแซม1.เพือ่ใหป้ระชาชนมีกอ่สรา้งถนนลกูรัง###### ###### ###### จ านวนถนนลกูรังประชาชนสญัจรกองชา่ง

ถนนลกูรังภายในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญถนนใชใ้นการเดนิทางภายในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ทีไ่ดรั้บการปรับไปมาไดส้ะดวก  

และเขตตดิตอ่กบัเทศบาลต าบลเพ็ญและขนถา่ยผลผลติ ปรงุซอ่มแซมรวดเร็ว ปลอดภัย

6 โครงการกอ่สรา้ง/ปรับปรงุ/ซอ่มแซม1.เพือ่ความสะดวกและกอ่สรา้งถนนลาดยาง###### ###### ###### ความยาวถนนประชาชนสามารถกองชา่ง

ถนนแอสฟัลทต์กิ ภายในเขตเทศบาลปลอดภัยในการใชร้ถแอสฟัลทต์กิคอนกรตี(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) แอสฟัลตกิทีไ่ด ้ใชเ้สน้ทางสญัจร

ใชถ้นน ภายในเขตเทศบาล รับการปรับปรงุไปมาไดอ้ยา่งสะดวก

2.เพือ่แกไ้ขปัญหาถนน และปลอดภัย

ช ารดุ

7 โครงการกอ่สรา้ง/ปรับปรงุ/ซอ่มแซมเพือ่ใหส้ ิง่สาธารณูปโภคปรับปรงุซอ่มแซม###### ###### ###### รอ้ยละความสิง่สาธารณูปโภค กองชา่ง

สิง่กอ่สรา้ง ภายในเขตเทศบาลสาธารณูปการ สิง่กอ่สรา้งภายใน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) พงึพอใจของสาธารณูปการใชง้าน

ต าบลเพ็ญ สามารถใชง้านได ้เขตเทศบาล ประชาชน ไดอ้ยา่งมี
ยาวนาน ประสทิธภิาพ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 37

1.1  แนวทางการพฒันา : การกอ่สรา้งถนน ปรับปรงุถนน บ ารงุรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน ้า รางระบายน ้า(ตอ่)

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตดิตัง้ไฟสญัญาณจราจร /เพือ่เป็นสญัญาณเตอืนเพือ่ความปลอดภัย###### ###### ###### รอ้ยละของการผูใ้ชร้ถใชถ้นนมคีวามกองชา่ง

ไฟกระพรบิ/กระจกสะทอ้นแสงส าหรับผูส้ญัจรไปมาภายในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เกดิอบุัตเิหตลุดลงปลอดภัย

2 ตดิตัง้และซอ่มแซมไฟฟ้าแสงสวา่งเพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง###### ###### ###### ความสวา่งตามเสน้ทางเกดิความปลอดภัยในกองชา่ง

ภายในเขตเทศบาล แสงสวา่งใชใ้นเขตภายในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 100การเดนิทางตอน

เทศบาล กลางคนื

3 จัดท าเสน้ชะลอความเร็ว (ลกูระนาด)เพือ่ลดความเร็ว ในการท าลกูระนาดภายใน50,000  -       -       รอ้ยละของการเพือ่ความปลอดภัยส านักปลดั

ขบัขี่ เขตเทศบาล (งบ ทต.) เกดิอบุัตเิหตใุนการขบัขี่

ลดลง

4 จัดท าป้ายซอยและป้ายชีบ้อกเสน้ทางเพือ่ใหท้ราบชือ่ในซอยจัดท าป้ายชือ่ภายใน30,000  -       -       เพือ่ความเป็นเพือ่ความเป็น ส านักปลดั

ตา่งๆในเขตเทศบาล และชีบ้อกเสน้ทางเขตเทศบาล (งบ ทต.) ระเบยีบ สวยงามระเบยีบสวยงาม

ไดง้า่ย 

งบประมาณและทีม่า

1.2  แนวทางการพฒันา : ปรบัปรงุระบบการจราจร  ไฟจราจร  ป้ายตา่ง ๆ
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนา ปรับปรงุซอ่มแซม เพือ่ใหม้ไีฟฟ้าใชอ้ยา่งซอ่มแซมไฟฟ้าแสง###### ###### ###### ประชาชนทีม่ปีระชาชนมไีฟฟ้ากองชา่ง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพยีงพอ สวา่งในเขตเทศ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ไฟฟ้าใช ้ ใชใ้นครัวเรอืน

เทศบาล รอ้ยละ 100อยา่งท่ัวถงึ

1.3 แนวทางการพฒันา : ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562  หนา้ 39

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานมีปรับปรงุสาธาร ###### ###### ###### รอ้ยละความการปฏบิัตงิานมีทกุกอง

 ในส านักงาน ประสทิธภิาพและณูปโภคในส านักงาน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) พงึพอใจในการประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล ใหด้ยี ิง่ข ึน้ ใหบ้รกิาร ประสทิธผิล

2 โครงการกอ่สรา้งตอ่เตมิ ซอ่มแซม เพือ่ใหม้ศีาลาเอนกซอ่มแซมศาลา ###### ###### ###### 1 แหง่ มศีาลาเอนกประสงค์กองชา่ง

ศาลาเอนกประสงคแ์ละศาลาประชาคมประสงคใ์ชใ้นการในเขตใหพ้รอ้มใช ้(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ในการด าเนนิ

ด าเนนิกจิกรรมตา่งๆงานไดด้ยี ิง่ข ึน้ กจิกรรม

3 โครงการตดิตัง้กลอ้ง cctv  เพือ่ความปลอดภัยในตดิตัง้กลอ้ง ccttv###### ###### ###### รอ้ยละความมคีวามปลอดภัยส านักปลดั

ชวีติและทรัพยส์นิในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ปลอดภัยในชวีติในทรัพย์

\
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งบประมาณและทีม่า

1.4 แนวทางการพฒันา : พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการผงัเมอืง



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ผลผลติทางการเกษตรไดม้าตรฐานและปลอดภยัตามเกณฑม์าตรฐานทีด่ ี(GDP)ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ผลผลติทางการเกษตรไดม้าตรฐานและปลอดภยัตามเกณฑม์าตรฐานทีด่ ี(GDP)ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ผลผลติทางการเกษตรไดม้าตรฐานและปลอดภยัตามเกณฑม์าตรฐานทีด่ ี(GDP)

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

            2.1 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิและพฒันาชุมชนเขม้แข็งและพึง่พาตนเองบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามรอยเพือ่ใหป้ระชาชนสง่เสรมิความรู ้ 20,000  20,000  20,000  รอ้ยละของ ประชาชนด าเนนิตามกอง

พระยคุลบาทและปรัชญาเศรษฐกจิน าแนวปรัชญา ใหก้บัประชาชน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผูร้ว่มโครงการแนวปรัชญาเศรษฐกจิสวสัดกิารฯ

พอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีงในเขตเทศบาล พอเพยีง
ไปปฏบิัต ิ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาผลผลติทางการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐานในรปูแบบเกษตรปลอดภยั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 41

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสง่เสรมิอาชพี  ไดแ้ก่เพือ่สง่เสรมิอาชพีให ้สง่เสรมิอาชพีให#้##### ###### ###### รายไดข้อง ประชาชนมอีาชพีกอง

อาชพีการเลีย้งไกพ่ืน้เมอืงและสรา้งรายไดเ้สรมิแกป่ระชาชนใน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประชากรเพิม่ขึน้เสรมิมรีายไดเ้พิม่ขึน้สวสีดกิารฯ

อาชพีนอกฤดทู านา เขตเทศบาล รอ้ยละ 80

อาชพีปลกูยางพารา

อาชพีการเพาะเห็ด

อาชพีการเลีย้งโคขนุ

อาชพีการเลีย้งกระบอื

อาชพีปลกูพชืผักสวนครัวรัว้กนิได ้

อาชพีการเลีย้งกบ

อาชพีการปลกูไผ่

อาชพีถนอมอาหารและแปรรปูอาหาร

เชน่ ท าปลาสม้  ปลารา้ ฯลฯ

อาชพีปลกูขา้วโพดพันธด์ี

หัตกรรมพืน้บา้น

อาชพีอืน่ๆ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่งบประมาณและทีม่า

2.3 แนวทางการพฒันา : จัดหาแหลง่เงนิทนุในการประกอบอาชพีใหแ้กป่ระชาชน

งบประมาณและทีม่า

2.2 แนวทางการพฒันา : พฒันาและสง่เสรมิการประกอบอาชพีใหแ้กป่ระชาชน
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(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนกองทนุวนัละบาทเพือ่สง่เสรมิและสนับสนับสนุนกองทนุ50,000  50,000  50,000  ประชาชนมี ประชาชนมรีายไดก้อง

สนุนโครงการกองทนุในเชตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) คณุภาพชวีติเพิม่ขึน้กลุม่อาชพีมีสวสัดกิารฯ

วนัละบาท ทีด่ขี ึน้ ทนุหมนุเวยีน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

2.4 แนวทางการพฒันา : การฝึกอบรมและสง่เสรมิอาชพี

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562  หนา้ 43



1 โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพีและเพือ่ฝึกอบรมสง่เสรมิสง่เสรมิอาชพีให5้0,000  50,000  50,000  รอ้ยละของ กลุม่สตรใีนชมุชนมีกอง

สงเคราะหเ์งนิทนุในโครงการจัดตัง้อาชพีและสนับสนุนกบัชมุชนในเขต(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผูเ้ขา้รว่มโครงการทักษะในการประกอบสวสัดกิารฯ

กลุม่อาชพีสตร ี                         เงนิทนุใหก้บักลุม่สตรีเทศบาล อาชพีและมรีายได ้
ในชมุชน เพิม่ขึน้
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรงุ  ซอ่มแซม เพือ่ใหต้ลาดสดมคีวามปรับปรงุตลาดสด50,000  30,000  30,000  ตลาดผา่นการตลาดสดเทศบาลมีกอง

ตลาดสดน่าซือ้ สะอาดปลอดภัย ใหส้ะอาดและน่าซือ้(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประเมนิมาตรฐานมาตรฐานสะอาด สาธารณสขุ

มมีาตรฐาน น่าซือ้

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 45

2.5 แนวทางการพฒันา : จัดหาตลาดในการจ าหน่ายสนิคา้

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจา้งเหมา ไดแ้ก ่ เพือ่สรา้งงานสรา้งจา้งเหมาตา่งๆ เชน่###### ###### ###### ถนนในเขต ประชาชนมงีานท า กอง

จา้งเหมาบรกิารแรงงานรายวนัท าความรายไดใ้หแ้กป่ระชาชนจา้งเหมาแรงงาน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เทศบาลมคีวามมรีายได ้ถนน ซอย สาธารณสขุ

สะอาดถนนจา้งเหมาแรงงานในชมุชน และอืน่ๆ สะอาด มคีวามสะอาด

จา้งเหมางานอืน่ตามอ านาจหนา้ที่ รอ้ยละ 90

2 โครงการจัดเก็บ จปฐ./กชช 2ค.เพือ่จัดท าขอ้มลูในการใหป้ระชาชนในเขต20,000  20,000  20,000  ขอ้มลูทีไ่ดม้นี าขอ้มลูทัง้ 5 ชมุชน กอง

วางแผนพัฒนาเทศบาลมรีายไดเ้พิม่(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ความถกูตอ้งไปใชใ้นการพัฒนาสวสัดกิารฯ

มากขึน้ รอ้ยละ 100อยา่งท่ัวถงึและ

ตรงปัญหา
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งบประมาณและทีม่า

2.6 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิการมงีานท าและมรีายไดข้องประชาชน



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรงุภมูทัิศนใ์นเขตเพือ่ปรับปรงุสถานที่ปรับปรงุภมูทัิศน#์##### ###### ###### ภมูทัิศนใ์น สถานทีไ่ดรั้บ กองชา่ง

เทศบาล  ใหม้สีภาพทีด่ ีในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เขตเทศบาลได ้การปรับปรงุใหด้ขี ึน้ 

สวยงาม รับการปรับปรงุสวยงาม

รอ้ยละ 80
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2.7 แนวทางการพฒันา : ปรับปรงุและพัฒนาโบราณสถานและโบราณวตัถใุหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวนักอ่ตัง้เมอืงเพ็ญเพือ่เป็นการประชาใหป้ระชาชนใน ###### ###### ###### ประชาชน จ านวนนักทอ่งเทีย่วกองการศกึษา

/ สนับสนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอเพ็ญสมัพันธส์ง่เสรมิการเขตไดรั้บรูว้า่ม(ีงบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ไดรั้บรูข้อ้มลูทีม่าเทีย่วงาน

ทอ่งเทีย่วงานประประเพณีในเขต ขา่วสารไมน่อ้ยประเพณีทอ้งถิน่

เพณีทอ้งถิน่ อ าเภอเพ็ญ กวา่รอ้ยละ 80เพิม่ข ึน้  รอ้ยละ 20

เพิม่ข ึน้อกีประเพณี

หนึง่

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 คนมคีวามเขม้แข็ง มคีวามรู ้มกีารศกึษา มสีขุภาพดทีนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสงัคม

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 การสรา้งความเขม้แข็งในสงัคม เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและเทคโนโลยี
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งบประมาณและทีม่า

2.8 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิการจัดงานประเพณีทอ้งถิน่ใหเ้ป็นการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสง่เสรมิสงเคราะหแ์ละจา่ยเบีย้เพือ่ใหผู้ส้งูอาย,ุผูพ้กิารผูส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร  ###### ###### ###### ผูส้งูอาย ุผูพ้กิารคนชรา,ผูพ้กิาร, กอง

ยังชพีแกผู่ส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร  ผูป่้วยเอดส์ผูป่้วยเอดส,์ผูด้อ้ยผูป่้วยเอดส์ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดสผ์ูด้อ้ย สวสัดกิารฯ

และ ผูด้อ้ยโอกาส โอกาสสามารถและ ผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บเบีย้ยังชพีทกุรายโอกาสมคีวามเป็นอยู่

ชว่ยเหลอืตนเองได ้ในเขตเทศบาล ทีด่ขี ึน้

2 โครงการสง่เสรมิและฟ้ืนฟสูขุภาพเพือ่ปรับเปลีย่นพฤติผูส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร  50,000  50,000  50,000  ผูส้งูอาย ุผูพ้กิารผูส้งูอาย ุผูพ้กิารมกีอง

ผูส้งูอาย ุผูพ้กิารผูป่้วยทีม่โีรคประจ าตวักรรมการดแูลตนเองผูป่้วยเอดส์ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มสีขุภาพดทีกุรายสขุภาพรา่งกายสวสัดกิารฯ

และผูด้อ้ยโอกาส ของผูส้งูอายผุูพ้กิารและ ผูด้อ้ยโอกาส แข็งแรง สมบรูณ์

และผูป่้วยโรค ในเขตเทศบาล

ประจ าตวั

3 โครงการแจกถงุยังชพีและเครือ่งนุ่งหม่เพือ่ใหผู้ส้งูอาย ุผูพ้กิารผูส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร  ###### ###### ###### ประชาชนในผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสกอง

กนัหนาวผูส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร  และผูด้อ้ยโอกาส ผูป่้วยเอดส์ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เขตฯ ไดรั้บความไดรั้บถงุยังชพีและสวสัดกิารฯ

และผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บถงุยังชพีและและ ผูด้อ้ยโอกาส ชว่ยเหลอื ผา้หม่กนัหนาว

ผา้หม่กนัหนาวใช ้ในเขตเทศบาล รอ้ยละ 80

ในชวีติประจ าวนั
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3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ

งบประมาณและทีม่า

            3.1 แนวทางการพฒันา : จัดบรกิารและใหก้ารสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคนชรา ผูพ้กิาร และผูป่้วยเอดส์



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอดุหนุนผูป่้วยเอดสแ์ละเพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานอดุหนุนแกผู่ป่้วย30,000  30,000  30,000  ผูป่้วยเอดส์ การปฏบิัตริาชการมีกอง

ผูต้ดิเชือ้ HIV มปีระสทิธภิาพ ในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ไดรั้บการสง่เสรมิประสทิธภิาพสาธารณสขุฯ

สขุภาพ

รอ้ยละ 100

5 โครงการจัดกจิกรรมวนัผูส้งูอายุเพือ่สง่เสรมิและสนับผูส้งูอายใุนเขต 50,000  50,000  50,000  ผูส้งูอายไุดรั้บผูส้งูอายไุดม้กีจิกรรมกอง

สนุนใหผู้ส้งูอายไุดรั้บเทศบาล (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การสง่เสรมิ รว่มกนัมสีขุภาพจติสวสัดกิารฯ

การบรกิารการดแูล สขุภาพ ทีด่ขี ึน้

อยา่งท่ัวถงึ รอ้ยละ 100

6 สง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพ ผูส้งูอาย ุ เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาผูส้งูอายใุนเขต 50,000  50,000  50,000  ผูพ้กิาร ผูพ้กิาร,ผูต้ดิเชือ้เอดส์กอง

ผูพ้กิาร และ ผูด้อ้ยโอกาสผูส้งูอาย ุผูพ้กิารเทศบาล (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผูป่้วยเอดส ์ไดรั้บไดรั้บการดแูลอยา่งสวสัดกิารฯ

และผูด้อ้ยโอกาส การขึน้ทะเบยีนท่ัวถงึ

รอ้ยละ 100

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 50

            3.1 แนวทางการพฒันา : จัดบรกิารและใหก้ารสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคนชรา ผูพ้กิาร และผูป่้วยเอดส(์ตอ่)

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหผ์ูป้ระสบเพือ่สรา้งขวญัและผูป้ระสบภัยใน ###### ###### ###### ผูป้ระสบ ผูป้ระสบสาธารณภัยส านักปลดั

สาธารณภัย ก าลงัใจแกผู่ป้ระสบเขตเทศบาล (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) สาธารณภัยไดรั้บไดรั้บการชว่ยเหลอื

สาธารณภัย การชว่ยเหลอื

รอ้ยละ 100

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 51

            3.3 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิระบบการคุม้ครองทางสงัคม

งบประมาณและทีม่า

            3.2 แนวทางการพฒันา : จัดบรกิารและใหก้ารสงเคราะหแ์กป่ระชาชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูป้ระสบภัย



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการจัดตัง้จดุตรวจเพือ่ลดการสญูเสยีชวีติสนันสนุนจดุตรวจ50,000  50,000  50,000  จ านวนอบุัตเิหตลุดลงลดการสญูเสยีชวีติส านักปลดั

ในเทศกาลตา่ง ๆ และทรัพยส์นิของในเชตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 80 และทรัพยส์นิของ

ประชาชนและของ ประชาชน

ทางราชการ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 52

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนสถานตี ารวจภธูรเพ็ญเพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานสนับสนุน สภต. 50,000  50,000  50,000  ปัญหาอาญชญาประชาชนมคีวามส านักปลดั

ของต ารวจมี เพ็ญ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) กรรมลดลง เชือ่มัน่อบอุน่ใจใน

ประสทิธภิาพ รอ้ยละ 80 ความปลอดภัยในชวีติ

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร./เพือ่ใหส้มาชกิ อปพร. ฝึกอบรมทบทวน###### ###### ###### ผลการอบรมประชาชนมคีวามส านักปลดั

ทมีกูภั้ยเทศบาล/อาสาสมคัรต ารวจบา้นมคีวามรู ้มทัีกษะในอปพร. ในเขต (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผา่นเกณฑร์เ้ชือ่มัน่อบอุน่ใจใน

/เทศกจิ และ อาสาสมคัรปกป้องการปฏบิัตหินา้ที่เทศบาล จ านวน อยละ 90 ความปลอดภัยในชวีติ

สถาบัน เพือ่พัฒนาบคุลากร100 คน และทรัพยส์นิมทีมีกู ้

และสรา้งทมีกูภั้ยของ ภัยของเทศบาล

เทศบาลใหส้ามารถ สามารถชว่ยเหลอื

ชว่ยเหลอืประชาชน ประชาชนไดทั้นเวลา

ไดทั้นทว่งที ทันสถานการณ์

3 โครงการสนับสนุนเจา้หนา้ทีต่ ารวจเพือ่การปฏบิัตหินา้ทีม่ีสนับสนุน สภต. 50,000  50,000  50,000  ปัญหาอาญ การปฏบิัตงิานมสี านักปลดั

ชว่ยกจิการเทศบาล ประสทิธภิาพและ เพ็ญ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ชญากรรมลดลง ประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล รอ้ยละ 80 ประสทิธผิล

4 โครงการจัดงาน  เชน่  วนัตอ่ตา้นยาเพือ่ใหป้ระชาชนเห็นจัดงานวนัตอ่ตา้น30,000  30,000  30,000  ปัญหายาเสพตดิประชาชนและ ส านักปลดั

เสพตดิ (26 มถินุายน)อ าเภอเพ็ญ, ความส าคญัวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ลดลง รอ้ยละ 90เยาวชนหา่งไกล

กจิกรรมวนั อปพร. ยาเสพตดิและวนั ใหก้บัประชาชน ยาเสพตดิ

อปพร. ในเขตเทศบาล

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 53

            3.4 แนวทางการพฒันา : สรา้งความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

งบประมาณและทีม่า

            3.5 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิเฝ้าระวงัและควบคมุโรคตดิตอ่



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคป้์องกนัควบคมุโรคเพือ่ประชาชนมคีวามรณรงคป้์องกนั ###### ###### ###### ปัญหาโรคตดิตอ่ประชาชนปลอดภัยกอง

 - ไขเ้ลอืดออก ปลอดภัยจากโรคตา่งๆควบคมุโรค (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ลงลด รอ้ยละ 90จากโรคตา่งๆสาธารณสขุฯ

 - ไขส้มองอกัเสบ ใหก้บัประชาชน

 - ไขห้วดัใหญ่ ในเขตเทศบาล

 - ไขห้วดันก

 - อหวิาตกโรค

 - เลปโตสไปโลซสี

 - โรคเอดส์

2 โครงการจัดตัง้ศนูยเ์ฉลมิพระเกยีรตเิพือ่เพือ่จัดตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอืจัดตัง้ศนูย์ 30,000  30,000  30,000  ผูป่้วยโรคเอดสไ์ด ้มศีนูยไ์วค้อยให ้ กอง

ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรคเอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ผูต้ดิเชือ้เอดส์ ในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รับการดแูล ความรูใ้หค้ าปรกึษาสาธารณสขุฯ

 HIV อ าเภอเพ็ญ รอ้ยละ100 แกผู่ป่้วยโรคเอดส์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

งบประมาณและทีม่า

            3.6 แนวทางการพฒันา : พัฒนาและปรับปรงุดา้นสขุาภบิาลอาหาร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 54

งบประมาณและทีม่า



(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมผูป้ระกอบการรา้นเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมีอบรมผูป้ระกอบการ30,000  30,000  30,000  รา้นอาหารผา่นประชาชนในเขต กอง

อาหารผูส้มัผัสอาหารและแผงลอย/ ความรูแ้ละประชาชนรา้นคา้ในเขต (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เกณฑค์ณุภาพ เทศบาลมสีขุภาพดีสาธารณสขุฯ

ผูค้า้ในตลาดสด ไดบ้รโิภคอาหารที่เทศบาล รอ้ยละ 100ถว้นหนา้

ถกูสขุอนามยัเพือ่

ประชาชนไดบ้รโิภค

อาหารทีถ่กูสขุอนามยั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 55

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอดุหนุนพัฒนาความรูแ้ละเพือ่ให ้อสม. เขา้ใจอบรมใหค้วามรู ้ ###### ###### ###### อสม.มคีวามรู ้อสม. ในเขตเทศบาลกอง

งบประมาณและทีม่า

            3.7 แนวทางการพฒันา : สนับสนุนและสง่เสรมิการสาธารณสขุ



ความเขม้แข็ง อสม. และ โครงการและและมทัีกษะในการแก ่อสม. ในเขต(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ในการปฏบิัตงิานสามารถปฏบิัตหินา้ที่สาธารณสขุฯ

อบรมทัศนศกึษาดงูานของ อสม.ปฏบิัตงิาน รอ้ยละ 100อยา่งมปีระสทิธภิาพ

2 โครงการสนับสนุนเหลา่กาชาดเพือ่ใหก้ารเหลา่กาชาดใหก้ารสนับสนุน10,000  10,000  10,000  ผูเ้ขา้รับการสนับการปฏบิัตริาชการมีส านักปลดั

รับบรจิาคโลหติ ปฏบิัตงิานมี เหลา่กาชาด (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) สนุนเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพ

ประสทิธภิาพ รอ้ยละ 100
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมผูป้ระกอบการฆา่สตัว์เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการใหค้วามรูแ้กผู่ ้ 30,000  30,000  30,000  ประชาชน ผูบ้รโิภคไดรั้บการกอง

ฆา่สตัวม์คีวามรูใ้นการประกอบการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 90 บรโิภคเนือ้สตัวท์ี่สาธารณสขุฯ

ฆา่สตัวไ์ดม้าตรฐานฆา่สตัว์ ไดบ้รโิภคเนือ้สตัว์สะอาด 

งบประมาณและทีม่า

            3.8 แนวทางการพฒันา : ปรงุปรงุการฆา่สตัวใ์หไ้ดม้าตรฐาน



ทีถ่กูหลกัอนามยั

2 โครงการปรับปรงุโรงฆา่สตัว์เพือ่ใหโ้รงฆา่สตัวม์ีปรับปรงุโรงฆา่สตัย์###### ###### ###### โรงฆา่สตัวม์ผีูบ้รโิภคไดรั้บการกอง

มาตรฐาน ใหไ้ดม้าตรฐาน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มาตรฐาน บรโิภคเนือ้สตัว ์สาธารณสขุฯ

 ทีส่ะอาด

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสง่เสรมิอาชพีและรายได ้เพือ่ใหเ้ด็ก สตรแีละใหค้วามรูแ้ก่ 50,000  50,000  50,000  เด็ก สตร ีผูส้งูอาย ุเด็ก สตรแีละผูส้งุอายุกอง

นักเรยีน นักศกึษา สตร ี ผูส้งูอาย ุ  ผูส้งุอายผุูพ้กิาร ประชาชนในเขต(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผูพ้กิารผูป่้วยเอดส์ผูพ้กิารผูป่้วยเอดส์สวสัดกิารฯ

ผูพ้กิาร  ผูป่้วยเอดส ์และ ผูด้อ้ยโอกาสผูป่้วยเอดส ์และผูด้อ้ยเทศบาล และผูด้อ้ยโอกาสมีและผูด้อ้ยโอกาส 

โอกาส มอีาชพีเสรมิ อาชพี มงีานท ามอีาชพีเสรมิและ

และรายไดเ้พิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 รายไดเ้พิม่ขึน้

            3.9 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิและพัฒนากจิการของสตร ีเด็ก คนชรา

งบประมาณและทีม่า
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2 โครงการรวมพลงัวนัสตรี เพือ่ใหท้ราบถงึบทบาทสนับสนุนวนั 20,000  20,000  20,000  สตรใีนเขตเขา้รว่มบทบาทของสตรใีนกอง

ของสตรี พลงัสตรี (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) โครงการไมน่อ้ยกวา่สงัคมมเีพิม่มากขึน้สวสัดกิารฯ

รอ้ยละ 80 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสมทบเงนิเขา้ระบบหลกัเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บสง่เงนิสมทบแก่###### ###### ###### ประชาชน ประชาชนมหีลกั กอง

ประกนัสขุภาพ (สปสช.) บรกิารดา้นสขุภาพทีด่ีสปสช. (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 100 ประกนัสขุภาพ สาธารณสขุฯ

มไีดรั้บบรกิารมสีขุภาพทีด่ี

สาธารณสขุท่ัวถงึ

2 โครงการสง่เสรมิสขุภาพ ไดแ้ก่เพือ่สง่เสรมิและตรวจใหค้วามรูแ้ละ ###### ###### ###### ประชาชน ประชาชนในเขต กอง

 - สขุภาพแมแ่ละเด็กประจ าปีสขุภาพประจ าปีสง่เสรมิสขุภาพ(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 100 เทศบาลมสีขุภาพดีสาธารณสขุฯ /

 - สขุภาพและรณรงคใ์หเ้ห็นคณุคา่เพือ่สง่เสรมิการออกใหแ้กป่ระชาชน มสีขุภาพรา่งกาย กองการศกึษา

   ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสก าลงักายในชมุชมในเขตเทศบาล แข็งแรงสมบรูณ์

            3.10 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิและสรา้งสขุภาพของคนในชมุชน
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งบประมาณและทีม่า



 - โครงการสง่เสรมิการออกก าลงักาย

 - โครงการศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กสะอาด

   ปลอดภัยไดม้าตรฐาน

3 โครงการใชจ้า่ยในการศกึษาและเพือ่ใหป้ระชาชนได ้ใหค้วามรูใ้นการ30,000  30,000  30,000  ประชาชน ประชาชนในเขต กอง

ตรวจสอบคณุภาพน ้าประปาในเขตบรโิภคน ้าทีส่ะอาดตรวจสอบน ้า (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 100 เทศบาลไดบ้รโิภคน ้าสาธารณสขุฯ

เทศบาลและตรวจสอบระบบ ประปาเพือ่ให ้ ไดบ้รโิภคน ้าที่ทีส่ะอาดถกู

การบ าบัดน ้าเสยีในเขตเทศบาล ไดม้าตรฐาน สะอาด สขุอนามยั

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่4  การทอ่งเทีย่วสรา้งรายไดม้วลรวมใหจ้งัหวดัเพิม่มากขึน้

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาวสัดแุละครภัุณฑ์เพือ่พัฒนาศนูยพั์ฒนาจัดหาวสัดใุหแ้ก่###### ###### ###### ศนูยพั์ฒนาเด็กเพือ่พัฒนาการเรยีนกองการศกึษา

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐานศพด.เทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผา่นเกณฑม์าตรการสอนใหม้ี

ฐาน รอ้ยละ 100ประสทิธภิาพ

2 โครงการจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิศนูย์เพือ่สรา้งขวญัและใหค้วามรูแ้ก่ 10,000  10,000  10,000  เด็กเล็กมพัีฒนาเด็กเล็กมขีวญัและกองการศกึษา

พัฒนาเด็กเล็ก/โครงการภมูทัิศน์ก าลงัใจใหแ้กเ่ด็กเล็กเด็กเล็กในเขต(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การดผีา่นเกณฑ์ก าลงัใจในการศกึษา

งามตาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ในการศกึษา เทศบาล มาตรฐาน

รอ้ยละ 100

            4.1 แนวทางการพฒันา : สนับสนุนและสง่เสรมิการศกึษา การกฬีาและนันทนาการ

งบประมาณและทีม่า

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิารและการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ ิน่



3 โครงการอดุหนุนเกีย่วกบัการศกึษา เพือ่ใหก้ารศกึษา สง่เสรมิและอดุหนุน###### ###### ###### นักเรยีน นักศกึษาเด็กนักเรยีนไดรั้บกองการศกึษา

ไดแ้ก่ การเรยีนการสอนเกีย่วกบัการศกึษา ในเขตไดรั้บการการพัฒนาทีไ่ดข้ ึน้

 - อดุหนุนการพัฒนาการศกึษามปีระสทิธภิาพ แกเ่ด็กในเขต ศกึษาอยา่งท่ัวถงึ

 - อดุหนุนโรงเรยีนในเขตเทศบาลและเด็กนักเรยีนเทศบาล รอ้ยละ 100

 - อดุหนุนการจัดระเบยีบและมรีะเบยีบวนัิย 

   อนามยัโรงเรยีน สขุอนามยัทีด่ ี

 - ใหท้นุการศกึษานักเรยีนดแีตย่ากจน

4 โครงการเรยีนดแีตใ่กลบ้า้นเพือ่สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนใหเ้ด็กเล็กในเขต10,000  10,000  10,000  นักเรยีน นักศกึษาโรงเรยีนในโครงการมีกองการศกึษา

จัดการเรยีนการสอนไดรั้บการศกึษาดี(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ในเขตไดรั้บการมาตรฐานในการเรยีน

ไดม้าตรฐาน และใกลบ้า้น ศกึษาอยา่งท่ัวถงึการสอน

รอ้ยละ 100
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติเพือ่สรา้งขวญัและจัดกจิกรรมใหแ้ก#่##### ###### ###### ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมเด็กเยาวชนไดแ้สดงกองการศกึษา

ก าลงัใจใหเ้ด็กความคดิเด็กในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มคีวามพงึพอใจในออก กลา้คดิ 

รเิริม่สรา้งสรรคแ์ละ โครงการ กลา้พดู 

กลา้แสดงออก รอ้ยละ 80 กลา้ตดัสนิใจ

6 โครงการแขง่ขนักฬีาและสง่นักกฬ๊าเพือ่สง่เสรมิการออกจัดการแขง่ขนักฬีา###### ###### ###### เยาวชนในเขตสรา้งความสมัพันธ์กองการศกึษา

เขา้รว่มการแขง่ขนั ก าลงักายหา่งไกลยาใหแ้กป่ระชาชน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เทศบาลมสีขุภาพอนัดกีารใชเ้วลาวา่ง

 - กฬีาทอ้งถิน่สมัพันธ์ เสพตดิและสรา้งในเขตเทศบาล รา่งกายแข็งแรงเป็นประโยชนห์า่งไกล

 - กฬีาเซปัคตะกรอ้ประชาชนท่ัวไปความสมัพันธอ์นัดี  รอ้ยละ 90ยาเสพตดิ

 - ฟตุบอล 7 คน อาย ุ12 และ 15 ปี

 - กฬีาชมุชน เยาวชนและผูส้งูอายุ

ในเขตการแขง่ขนักฬีาและนันทนาการ

            4.1 แนวทางการพฒันา : สนับสนุนและสง่เสรมิการศกึษา การกฬีาและนันทนาการ(ตอ่)

งบประมาณและทีม่า



7 โครงการครเูยีย่มบา้นประสานสมัพันธ์เพือ่เสรมิสรา้งความเยีย่มบา้นเด็ก 20,000  20,000  20,000  ผูป้กครองมคีวามเกดิความสมัพันธท์ีด่ ีกองการศกึษา

ผูป้กครอง สมัพันธท์ีด่รีะหวา่งครูนักเรยีนในเขต(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) พงึพอ รอ้ยละ 90ระหวา่งครแูละ

และผูป้กครองในการเทศบาล ผูป้กครองในการ

รว่มมอืกนัพัฒนา รว่มมอืกนัพัฒนา

บตุรหลาน บตุรหลาน

8 โครงการประกวดหนูนอ้ยฟันสวยเพือ่เสรมิสรา้งสขุใหเ้ด็กไดม้ฟัีน 15,000  15,000  15,000  เด็กนักเรยีนมีเด็กเล็กมสีขุอนามยักองการศกึษา

สขุภาพแข็งแรง / อนามยัทีด่แีละการสวยและแข็งแรง(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) สขุภาพฟันดทีีด่มีฟัีนทีส่ะอาด 

โครงการอบรมใหค้วามรูแ้กผู่ป้กครองดแูลชอ่งปากใหแ้ก่ รอ้ยละ 90 แข็งแรง

เรือ่งทันตกรรม
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรงุภมูทัิศนศ์นูยก์ฬีาเพือ่ภมูทัิศนท์ีส่วยงามจัดและปรับปรงุ ###### ###### ###### เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวภมูทัิศนส์วยงาม กองการศกึษา

นันทนาการและการเรยีนรู ้น่ามอง ภมูทัิศนใ์หด้สูวยงาม(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ในศนูยร์อ้ยละ90น่ามอง

# โครงการอดุหนุนโรงเรยีนเพ็ญพทิยาคมเพือ่สง่เสรมิการศกึษาสนับสนุน รร. 50,000  50,000  50,000  เด็กนักเรยีนไดรั้บเด็ก เยาวชนมคีวามรู ้กองการศกึษา

1  แหง่ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การศกึษาภาคในการพัฒนาตนเอง

บังคบั รอ้ยละ100

# โครงการพัฒนากจิกรรมการเรยีนเพือ่สง่เสรมิการศกึษาพัฒนาการเรยีน ###### ###### ###### เด็กนักเรยีนไดรั้บเด็ก เยาวชนมคีวามรู ้กองการศกึษา

การสอนของ ศพด. การสอนของ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การศกึษาภาคในการพัฒนาตนเอง

ศพด. ของเทศบาล บังคบั รอ้ยละ100

# โครงการปฐมนเิทศและประชมเพือ่สง่เสรมิการศกึษาพัฒนาการเรยีน 5,000    5,000    5,000    เด็กนักเรยีนไดรั้บเด็ก เยาวชนมคีวามรู ้กองการศกึษา

ผูป้กครอง การสอนของเด็ก(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การศกึษา ในการพัฒนาตนเอง

# โครงการพัฒนาศกัยภาพครปูฐมวยัเพือ่สง่เสรมิการศกึษาพัฒนาการเรยีน 10,000  10,000  10,000  เด็กนักเรยีนไดรั้บเด็ก เยาวชนมคีวามรู ้กองการศกึษา

การสอนของเด็ก(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การศกึษา ในการพัฒนาตนเอง

# โครงการพัฒนาหลกัสตูรการศกึษาปฐมเพือ่สง่เสรมิการศกึษาพัฒนาการเรยีน 5,000    5,000    5,000    เด็กนักเรยีนไดรั้บเด็ก เยาวชนมคีวามรู ้กองการศกึษา

            4.1 แนวทางการพฒันา : สนับสนุนและสง่เสรมิการศกึษา การกฬีาและนันทนาการ(ตอ่)

งบประมาณและทีม่า



วยัและผลติสือ่เพือ่การเรยีนรู ้ การสอนของเด็ก(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การศกึษา ในการพัฒนาตนเอง

# โครงการประเมนิคณุาพภายในแบบเพือ่สง่เสรมิการศกึษาพัฒนาการเรยีน 5,000    5,000    5,000    เด็กนักเรยีนไดรั้บเด็ก เยาวชนมคีวามรู ้กองการศกึษา

มสีว่นรว่ม การสอนของเด็ก(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การศกึษา ในการพัฒนาตนเอง

# โครงการสง่เสรมิแหลง่เรยีนรูใ้นและเพือ่สง่เสรมิการศกึษาพัฒนาการเรยีน 5,000    5,000    5,000    เด็กนักเรยีนไดรั้บเด็ก เยาวชนมคีวามรู ้กองการศกึษา

นอกสถานศกึษา การสอนของเด็ก(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การศกึษา ในการพัฒนาตนเอง

# โครงการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมเด็กเพือ่สง่เสรมิการศกึษาพัฒนาการเรยีน 5,000    5,000    5,000    เด็กนักเรยีนไดรั้บเด็ก เยาวชนมคีวามรู ้กองการศกึษา

ปฐมวยั การสอนของเด็ก(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การศกึษา ในการพัฒนาตนเอง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 62

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตเทศบาล/เพือ่ใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้ใหป้ระชาชน ###### ###### ###### ประชาชน ประชาชนมแีหลง่ส านักปลดั

 WI-FI ของประชาชนท่ัวไปไดรั้บรูข้อ้มลู (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 80 ไดรั้บคน้ควา้ขอ้มลูขา่วสาร

ขา่วสารไดม้าก บรกิาร

ยิง่ข ึน้ อนิเตอรเ์น็ต

อยา่งท่ัวถงึ

งบประมาณและทีม่า

            4.2 แนวทางการพฒันา : พัฒนาการศกึษาและการเรยีนรูข้องประชาชน



แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 6363

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอดุหนุนอาหารกลางวนัเพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนสนับสนุนอาหาร###### ###### ###### นักเรยีน เด็กนักเรยีนไดรั้บกองการศกึษา

โรงเรยีน ไดรั้บประทานอาหารกลางวนัใหแ้ก่(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 100 ประทานอาหารอยา่ง

ทีด่ถีกูหลกัอนามยัรร.ในเขตเทศบาล ไดบ้รโิภคอาหารพอเพยีงและถกูหลกั

ครบ 5 หมู่ อนามยั

2 โครงการอดุหนุนอาหารเสรมิ(นม)เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนสนับสนุนนมให ้ ###### ###### ###### นักเรยีน เด็กนักเรยีนไดรั้บกองการศกึษา

เจรญิเตบิโตอยา่งสมวยัแก ่รร. ใน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 100ประทานอาหารเสรมิ

เขตเทศบาล มอีตัราความเจรญิ (นม)อยา่งเพยีงพอ

เตบิโตสมวยั

            4.3 แนวทางการพฒันา : สนับสนุนและสง่เสรมิใหเ้ด็กนักเรยีนไดด้ืม่นมและอาหารกลางวนั

งบประมาณและทีม่า



โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานเกีย่วกบัวฒันธรรม เพือ่รักษาขนบธรรมจัดกจิกรรมรว่ม ###### ###### ###### ประชาชนทีเ่ขา้วฒันธรรมและกองการศกึษา

ขนบธรรมเนยีมประเพณี ตา่ง ๆ เนยีมและประเพณีกบัประชาชนใน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รว่มโครงการประเพณีไดค้งส านักปลดั

ไดแ้ก่ อนัดงีามของชาติเขตเทศบาล รอ้ยละ 90 อยูส่บืไป กองสวสัดกิาร

 - งานวนัขึน้ปีใหม่ และของทอ้งถิน่ในงานประเพณี มคีวามพงึพอใจ

 - งานบญุมหาชาติ ใหค้งอยูส่บืไป ตา่งๆๆ

 - งานวนัมาฆบชูา

 - งานประเพณีวนัสงกรานต์

 - บวงสรวงศาลเจา้ปู่ เมอืงเพ็ญ

 - งานวนัวสิาขบชูา

 - งานประเพณีบญุบัง้ไฟ

 - งานแหเ่ทยีนวนัเขา้พรรษา

 - งานแขง่เรอืวนัออกพรรษา

 - งานประเพณีวนัลอยกระทง

 - งานบญุกฐนิ

 - วฒันธรรม ขนบธรรม ประเพณีอืน่ ๆ

 - โครงการจัดกจิกรรมสูข่วญัเมอืงเพ็ญ

 - โครงการจัดกจิกรรมสูข่วญับา้น 

   สูข่วญัเมอืง และอืน่ๆ

 - โครงการเปิดศนูยเ์ด็กเล็กแหง่ที ่2

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 64

            4.4 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิและอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูศลิปะ วฒันธรรมจารตีประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่

งบประมาณและทีม่า



โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม  จรยิธรรมเพือ่สง่เสรมิใหป้ระใหค้วามรูแ้ก่ 50,000  50,000  50,000  คณะผูบ้รหิาร พนง.ผูเ้ขา้รว่มโครงการได ้กองการศกึษา

(ปฏบิัตธิรรม) คณะผูบ้รหิาร สมาชกิฯ ชาชนไดเ้ขา้วดัฟังธรรมเจา้หนา้ที่ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เขา้รว่มโครงการเรยีนรูพ้ระพทุธ

พนักงาน ลกูจา้งและประชาชนท่ัวไปเพือ่เป็นศริมิลคลแก่เทศบาล รอ้ยละ 90 ศาสนาจติใจบรสิทุธิ์

ตนเอง

3 โครงการจัดงานงานรัฐพธิแีละวนัส าคญัเพือ่รักษาวฒันธรรมจัดกจิกรรมในวนั50,000  50,000  50,000  งานรัฐพธิไีดรั้บการวฒันธรรมและกองการศกึษา

และอดุหนุนงานตา่งๆของอ าเภอเพ็ญและประเพณี ส าคญัตา่งๆในเขต(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) สบืสานและ ประเพณีของชาติ

ของชาตไิทยใหอ้ยูส่บืไปเทศบาลและอ าเภอ อนุรักษ์ใหค้งอยู่คงอยูส่บืไป

สบืไป

4 โครงการอดุหนุนงานประเพณีเพือ่อดุหนุนงานประสนับสนุนงาน 15,000  15,000  15,000  ประชาชนทีเ่ขา้รว่มงานประเพณีกองการศกึษา

ทุง่ศรเีมอืง เพณีประจ าปี ประเพณีรว่มกบั(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) โครงการมคีวามพงึประจ าปีของจังหวดั

ของจังหวดั จังหวดั พอใจ รอ้ยละ 90คงอยูส่บืไป

5 โครงการจัดกจิกรรมของอ าเภอเพ็ญใน เพือ่อดุหนุนงานประสนับสนุนงาน 15,000  15,000  15,000  ประชาชนทีเ่ขา้รว่มงานประเพณีกองการศกึษา

งานทุง่ศรเีมอืงจังหวดัอดุรธาน ี  เพณีประจ าปี ประเพณีรว่มกบั(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) โครงการมคีวามพงึประจ าปีของจังหวดั

"กาชาดโฮมพาแลงธานผีา้หมีข่ดิ"ของจังหวดั จังหวดั พอใจ รอ้ยละ 90คงอยูส่บืไป

6 โครงการขอรับเงนิอดุหนุนรวมน ้าใจเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสนับสนุนงาน 10,000  10,000  10,000  การปฏบิัตงิานของผูป้ระสบสาธารณภัยกอง

ใหก้าชาด สบภัยและเป็นขวญัประเพณีรว่มกบั(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) กาชาดมปีระสทิธิไดรั้บการชว่ยเหลอืสวสัดกิารฯ

ก าลงัใจแกผู่เ้ดอืดรอ้นจังหวดั ภาพ รอ้ยละ 100

7 โครงการสง่เสรมิ สบืสานภมูปัิญญาเพือ่สง่เสรมิ สบืสานภมูิสง่เสรมิ ใหค้วามรู ้50,000  50,000  50,000  รอ้ยละ 90 มกีารสามารถถา่ยทอดภมูิกองสวสัดกิาร

            4.4 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิและอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูศลิปะ วฒันธรรมจารตีประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่(ตอ่)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 65

งบประมาณและทีม่า



ทอ้งถิน่ปราชญช์าวบา้น/ดนตรพีืน้บา้นปัญญาของทอ้งถิน่แกป่ระชาชน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) สบืสานวฒันธรรมปัญญาใหค้งอยูส่บืไป

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่5  มลพษิทีส่ าคญัๆ ไดแ้ก ่ขยะ น า้เสยี ไดร้บการบ าบดัแกไ้ขและทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการอนรุกัษฟ้ื์นฟู

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการท าความสะอาดทอ่ระบายน ้าเพือ่ไมใ่หเ้กดิน ้าทว่มขงัเพือ่ใหช้มุชนทีอ่ยู่50,000  50,000  50,000  การระบายน ้ามีการระบายน ้ามี กอง

ทอ่น ้าไมอ่ดุตนั ในเขตไดอ้ยูเ่ย็น(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพประสทิธภิาพไมเ่กดิสาธารณสขุฯ

เป็นสขุ รอ้ยละ 80 ปัญหาน ้าทว่มขงั

2 โครงการจัดซือ้วสัดเุก็บและก าจัดขยะเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพจัดซือ้วสัดใุนการ20,000  20,000  20,000  การปฏบิัตงิานการเก็บและก าจัดขยะกอง

ในการเก็บและ เก็บขยะใหส้ะอาด(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) จัดเก็บขยะมมีปีระสทิธภิาพสาธารณสขุฯ

ก าจัดขยะ ในชมุชนภายใน ประสทิธภิาพ

เขตเทศบาล รอ้ยละ 100

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

            5.1 แนวทางการพฒันา : จัดระบบน ้าเสยี

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 67

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่5 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่ประโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2566 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรงุภมูทัิศนร์อบบอ่ขยะเพือ่ใหเ้กดิสภาพปรับปรงุภมูทัศน#์##### ###### ###### ปัญหามลพษิลดลงภมูทัิศนร์อบบอ่ขยะกอง

และปรับปรงุบอ่ทิง้ขยะ แวดลอ้มทีด่แีละมทีี่รอบบอ่ขยะให (้งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 90 สะอาดน่ามองสาธารณสขุฯ

ทิง้ขยะสามารถน่ามอง สวยงาม สามารถรองรับ 

ท าลายขยะไดง้า่ยขึน้สะอาดตา ขยะไดทั้ง้ ๕ ชมุชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่
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            5.2 แนวทางการพฒันา : สรา้งระบบก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

งบประมาณและทีม่า

            5.3 แนวทางการพฒันา : ปรับปรงุและพัฒนาพืน้ทีส่าธารณะใหเ้ป็นสวนสาธารณะหรอืสวนหยอ่ม

งบประมาณและทีม่า



(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนปลกูป่าเฉลมิเพือ่สนองนโยบายเพือ่ใหป้ระชาชน30,000  30,000  30,000  พืน้ทีส่เีขยีวในมตีน้ไม ้ป่าไมใ้น กอง

พระเกยีรตจัิงหวดัอดุรธานีจังหวดัและเพิม่ไดม้ทีีพั่กผอ่น รม่รืน่(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) พืน้ทีเ่พิม่ข ึน้ชมุชนเป็นแหลง่สาธารณสขุฯ

จ านวนป่าไมใ้นชมุชน รอ้ยละ 80 เรยีนรูธ้รรมชาติ

แกเ่ยาวชน
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

            5.4 แนวทางการพฒันา : ปรับปรงุภมูทัิศนถ์นนใหส้วยงาม



1 โครงการปรับปรงุทัศนยีภาพถนนเพือ่ใหถ้นนเกดิความปรับปรงุถนน ###### ###### ###### ประชาชนในเขตเกดิความสวยงาม กอง

/คลอง/แมน่ ้าภายในเขตเทศบาลสวยงามเป็นระเบยีบใหม้คีวามสะอาด(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เทศบาลมแีหลง่น่ามอง สาธารณสขุฯ

ต าบลเพ็ญ เรยีบรอ้ยน่ามองสะอา้น และ พักผอ่นหยอ่นใจ

สวยงาม มคีวามพงึพอใจ

รอ้ยละ 90

2 โครงการจัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ในการเพือ่ใชใ้นการปรับปรงุจัดซือ้วสัดอุปุกรณ์10,000 10,000 10,000 การปฏบิัตงิานการปฏบิัตงิาน กองชา่ง

ท าความสะอาดและอปุกรณ์การเกษตรภมูทัิศนแ์ละงานอืน่ๆท าความสะอาด(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มปีระสทิธภิาพมปีระสทิธภิาพ

ใหเ้กดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสรา้งจติส านกึในการเพือ่ใหม้กีารตระหนักใหค้วามรูแ้ละอบรม30,000  30,000  30,000  ทรัพยากร ประชาชนมจีติส านกึกองชา่ง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละถงึปัญหาและความใหก้บัประชาชน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ธรรมชาติ รักธรรมชาตแิละ

            5.5 แนวทางการพฒันา : สรา้งจติส านกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณและทีม่า
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สิง่แวดลอ้ม ส าคญัของสิง่แวดลอ้มในเขตเทศบาล รอ้ยละ 80 ไดรั้บสิง่แวดลอ้ม

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

2 โครงการทอ้งถิน่ไทยใสใ่จความสะอาดเพือ่ใหป้ระชาชนในเขตใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน20,000  20,000  20,000  ประชาชน ประชาชนมจีติส านกึกอง

เทศบาลเห็นความในเชตเทศบาลใหรู้จั้ก(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รอ้ยละ 80 ในการอนุรักษ์สาธารณสขุฯ

ส าคญัของความการรักษาความ ทราบถงึปัญหาทรัพยากรในการแก ้

สะอาด สะอาด และรักษาความปัญหาความ
สะอาด สะอาด

3 โครงการอนุรักษ์พันธุส์ตัวน์ ้าเพือ่รักษาสตัวน์ ้าให ้ประชาชนในเขต20,000  20,000  20,000  ทรัพยากร ประชาชนดแูลและกอง
มมีากขึน้ เทศบาลไดรั้บการ(งบ.ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ธรรมชาติ เห็นความส าคญัของสาธารณสขุฯ

สนับสนุนเพือ่ รอ้ยละ 80 ไดรั้บทรัพยากรธรรมชาติ

รักษาสตัวน์ ้า การอนุรักษ์สตัวน์ ้าและสิง่แวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรงุภมูทัิศนล์ าน ้าเพ็ญเพือ่ความสวยงาม ปรับปรงุภมูทัิศน#์##### ###### ###### ประชาชนมคีวามล าน ้า คคูลอง กองชา่ง

คคูลอง และสถานทีภ่ายในเขตเทศบาลมสีถานทีพั่กผอ่นในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) พงึพอใจในทัศนยีมคีวามสะอาดสถาน

/กอ่สรา้งศาลาพักผอ่นรมิล าน ้าเพ็ญหยอ่นใจ ใหส้วยงาม ภาพ  รอ้ยละ 80ทีส่วยงามน่ามองกองชา่ง

/ โครงการปลกูหญา้แฝกอนัเนือ่ง ประชาชนมสีถานที ่

งบประมาณและทีม่า

            5.7 แนวทางการพฒันา : ปรับปรงุภมูทัิศนแ์หลง่น ้า
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มาจากพระราชด าริ พักผอ่นหยอ่นใจ

/ โครงการคลองสวยน ้าใส

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมอืงน่าอยู ่บา้นเมอืงสะอาดเพือ่ใหเ้กดิความสะอาดจัดท าโครงการ ###### ###### ###### ชมุชนในเขตบา้นเมอืงเกดิความกอง

และเป็นระเบยีบเรยีบใหช้มุชนเป็นเมอืง(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เทศบาลสะอาดสะอาดและเป็นสาธารณสขุฯ

รอ้ยของบา้นเมอืงน่าอยู ่สะอาด ปราศจากขยะระเบยีบเรยีบรอ้ย

รอ้ยละ 100

2 โครงการกอ่สรา้งรัว้รอบบอ่ขยะเพือ่ภมูทัิศนบ์อ่ขยะกอ่สรา้งรัว้รอบ ###### ###### ###### ความยาวรัว้ บรเิวณบอ่ขยะมี กอง
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งบประมาณและทีม่า

            5.8 แนวทางการพฒันา : ปรับปรงุภมูทัิศนใ์นชมุชนและในหน่วยงาน



สวยงามแกผู่ผ้า่นไปมาบอ่ขยะ จ านวน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) 1500 เมตร ภมูทัิศนท์ีส่วยงามสาธารณสขุฯ

1 แหง่

3 โครงการสง่เสรมิแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเพือ่สง่เสรมิการทอ่งสง่เสรมิแหลง่ 50,000  50,000  50,000  ประชากรนักทอ่งมนัีกทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้กอง

นเิวศนล์ าน ้าเพ็ญ เทีย่วล าน ้าเพ็ญทอ่งเทีย่วในเขต(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เทีย่ว  เพิม่ข ึน้ประชาชนมรีายได ้สาธารณสขุฯ

เทศบาล  รอ้ยละ 60เพิม่ข ึน้

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ารเพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ใหค้วามรูแ้ก่ ###### ###### ###### ประชาชนในเขตประชาชนสามารถกอง

คดัแยกขยะ ในการคดัแยกขยะและประชาชนใน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เทศบาลมกีารคดัน าขยะมาใช ้ สาธารณสขุฯ

สามารถน าขยะรไีซเคลิเขตเทศบาล แยกขยะ ประโยชนไ์ด ้

มาใชป้ระโยชนอ์ืน่ได ้ไดรู้จั้กการคดัแยก รอ้ยละ 100

ขยะ

งบประมาณและทีม่า
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            5.9 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนและชมุชนมสีว่นรว่มในการคดัแยกขยะ



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (รอ้ยละ) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจา้งเหมาบรกิารฝังกลบเพือ่ใหก้ารเก็บและปรับปรงุบอ่ขยะ 60,000  60,000  60,000  ชมุชนในเขตการเก็บขยะมี กอง

ขยะมลูฝอย ท าลายขยะมปีระใหส้วยงาม (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เทศบาลสะอาดประสทิธภิาพสาธารณสขุฯ

สทิธภิาพ เพือ่ความอยูเ่ย็น ปราศจากขยะ

เป็นสขุของชมุชน รอ้ยละ 100

ในเขตเทศบาล

            5.10 แนวทางการพฒันา : จัดใหม้ทีีท่ ิง้ขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้
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งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตัง้ธนาคารขยะเพือ่สรา้งจติส านกึจัดตัง้ธนาคารขยะ80,000  80,000  80,000  ชมุชนในเขตประชาชนมจีติส านกึกอง

ใหแ้กย่าวชนในการในเขตเทศบาล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เทศบาลสะอาดในการรักษาความสาธารณสขุฯ

รักษาความสะอาด  ปราศจากขยะสะอาด

และแยกขยะน ามา รอ้ยละ 100

รไีซเคลิใชป้ระโยชน์

อยา่งอืน่

            5.11 แนวทางการพฒันา : จัดตัง้ธนาคารขยะ
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งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซือ้รถขยะแบบอดัทา้ยเพือ่ใหม้รีถใชใ้นการจัดซือ้รถบรรทกุ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานมีการปฏบิัตงิานมี กอง

ขนขยะใหร้วดเร็วและขยะแบบอดัทา้ย(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ สาธารณสขุฯ

ปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ชนดิ 6 ลอ้ รอ้ยละ 100รอ้ยละ 100

จ านวน 1 คนั

            5.12 แนวทางการพฒันา : จัดหารรถบรรทกุขยะและถังขยะใหเ้พยีงพอ

งบประมาณและทีม่า
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การบรหิารจดัการภาครฐัแบบมสีว่นรว่ม สะดวก รวดเร็วลดข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน สรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารและเกดิประโยชนแ์กป่ระชาชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สรา้งอาคาร ส านักงาน เพือ่ความสะดวกในการปรับปรงุอาคาร ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานมีประชาชนมคีวามพงึกองชา่ง

/โรงจอดรถ  /  กอ่สรา้งอาคารตดิตอ่ราชการ  มคีวามส านักงานให ้ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพพอใจในการบรกิาร

ส านักทะเบยีน   ไดแ้ก่ ความปลอดภัยในดยีิง่ข ึน้ รอ้ยละ 100และเกดิความปลอด

 - กอ่สรา้งอาคารศนูยป้์องกนัและทรัพยส์นิของหน่วยงาน ภัยในทรัพยส์นิของ

   บรรเทาสาธารณภัยและพนักงานมบีา้นพัก ราชการ

 - กอ่สรา้งบา้นพักพนักงานอาศยัซึง่เป็นสวสัดกิาร

 - กอ่สรา้งโรงจอดรถดบัเพลงิ

 - กอ่สรา้งอาคารพัสดุ

 - กอ่สรา้งโรงจอดรถส านักงานและ

   ผูม้าตดิตอ่ราชการ

 - กอ่สรา้งโรงจอดรถจักรยานยนต์

 - กอ่สรา้งหอ้งน ้าส านักงาน

 - กอ่สรา้งเทพืน้โรงจอดรถ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 77

6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการทีด่ ี

งบประมาณและทีม่า

            6.1 แนวทางการพฒันา : ปรับปรงุและพัฒนาองคก์รใหเ้หมาะสมและทันสมยั

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่6  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารบรหิารจดัการภาครฐั



 - กอ่สรา้งรัว้ , หอ้งน ้าคร ูศพด.แหง่ใหม่

 - กอ่สรา้งทางราบส าหรับผูส้งูอายแุละ

   คนพกิาร

 - กอ่สรา้งทีพั่กผูป้กครองเด็กเล็กของ

   ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 78

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการด าเนนิกจิกรรม 5 สเพือ่รักษาความสะอาดเพือ่ใหอ้าคาร 10,000  10,000  10,000  ความสะอาดในอาคารส านักงานส านักปลดั

และเป็นระเบยีบส านักงาน สะอาด(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) อาคารส านกึงานเทศบาลมคีวาม

เรยีบรอ้ย สะอา้น น่าดมูอง เพิม่ขีน้ สะอาดเป็นระเบยีบ

รอ้ยละ 80 เรยีบรอ้ย

3 โครงการจัดซือ้พระบรมฉายาลกัษณ์/เพือ่จัดงานเฉลมิปรับปรงุซุม้ ###### - - ประชาชนมคีวามประชาชนไดร้ะลกึถงึส านักปลดั

ปรับปรงุซุม้เฉลมิพระเกยีรตพิระเกยีรตพ์ระชนมเฉลมิพระ (งบ ทต.) ส านกึในพระมหาพระมหากรณุาธคิณุ

พรรษาครบ 84พรรษาเกยีรติใ์นเขต กรณุาธคิณุ ของพระบาทสมเด็จ

เทศบาลใหดู้ รอ้ยละ 100พระเจา้อยูห่ัว

สวยงาม

งบประมาณและทีม่า

            6.1 แนวทางการพฒันา : ปรับปรงุและพัฒนาองคก์รใหเ้หมาะสมและทันสมยั(ตอ่)



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมสมัมนาและทัศนศกึษาเพือ่เพิม่พนูความรู ้ใหค้วามรูแ้ก ่ ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิบคุลากรไดรั้บความรู ้ส านักปลดั

ดงูานคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา ทักษะในการปฏบิัต ิพนักงาน เจา้หนา้ที่(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ ทักษะ และ

พนักงาน ลกูจา้ง หนา้ที่ เทศบาลทกุคน รอ้ยละ 100ประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน

2 โครงการปลกูจติส านกึเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาทเพือ่เรยีนรูแ้นวทางการใหค้วามรูใ้นการ50,000  50,000  50,000  ผูเ้ขา้รว่มโครงการบคุลากรปฏบิัตงิานส านักปลดั

และการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมประพฤตปิฏบิัตติามปลกูจดิส านกึ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มคีณุธรรม ตามรอยพระยคุล

รอยพระยคุลบาทของประชาชน จรยิธรรม บาทและมจีติส านกึ

ในเชตเทศบาล รอ้ยละ 100ทีจ่ะเป็นขา้ราชการ

ทีด่ขีองแผน่ดนิ

ในการปฏบิัตงิาน

            6.2 แนวทางการพฒันา : พัฒนาศกัยภาพบคุลากรภายในองคก์ร

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 79



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรงุ ซอ่มแซม จัดซือ้เพือ่การประชาสมัพันธ์ปรับปรงุ ซอ่มแซม###### - - ประชาชนไดรั้บรู ้ประชาชนไดรั้บทราบกองวชิาการฯ

เครือ่งเสยีงประชาสมัพันธเ์สยีงตามสายทีม่ปีระสทิธภิาพเสยีงตามสายภายใน(งบ ทต.) ขอ้มลูขา่วสารขอ้มลูขา่วสารอยา่ง

และเครือ่งเสยีงหอ้งประชมุ เขตเทศบาล รอ้ยละ 100 ท่ัวถงึ

2 โครงการบรกิารขอ้มลูขา่วสารตามเพือ่เพิม่ชอ่งทางรับรู ้ใหค้วามรูข้อ้มลู 30,000  30,000  30,000  ประชาชนไดรั้บรู ้ประชาชนไดรั้บขอ้มลูกองวชิาการฯ

 พรบ.ขอ้มลูฯ ขอ้มลูขา่วสารให ้ขา่วสารแกป่ระชาชน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ขอ้มลูขา่วสารขา่วสารของเทศบาล

ประชาชนทราบในเขตเทศบาล รอ้ยละ 100และขา่วราชการอืน่

3 โครงการจัดหาวสัดโุฆษณาและเผยแพร่เพือ่ประชาสมัพันธใ์ห ้จัดหาวสัดโุฆษณา50,000  50,000  50,000  ประชาชนไดรั้บรู ้ประชาชนไดรั้บขอ้มลูกองวชิาการฯ

ประชาชนไดท้ราบเผยแพร่ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ขอ้มลูขา่วสารขา่วสารของ ทต.

ขอ้มลูขา่วสารกจิกรรม รอ้ยละ 100

4 โครงการจัดนทิรรศการผลงานของเพือ่ประชาสมัพันธแ์จง้จัดนทิรศการให ้50,000  50,000  50,000  ประชาชนไดรั้บรู ้ประชาชน หน่วยงานส านักปลดั

เทศบาลจัดท าวารสารเทศบาลผลการปฏบิัตงิานของประชาชนในเขตได ้(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆไดรั้บทราบการ

เทศบาล รับรูข้อ้มลู ขา่วสาร รอ้ยละ 100ปฏบิัตงิาน

5 โครงการจัดงานวนัเทศบาลเพือ่ระลกึถงึความจัดงานวนัเทศบาล20,000  20,000  20,000  ประชาชนไดท้ราบประชาชนไดรั้บทราบส านักปลดั

ส าคญัและความเป็นเพือ่ใหป้ระชาชน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ความเป็นมาของความเป็นมาและ

มาของเทศบาลและพนักงาน เทศบาล ความส าคญัของ

ไดร้ว่มมอืกนั รอ้ยละ 80 เทศบาล

6 โครงการอดุหนุนจัดตัง้และปรับปรงุเพือ่สง่เสรมิให ้อปท. จัดตัง้ศนูยส์าร 50,000  50,000  50,000  ประชาชนไดรั้บรู ้อปท. ทัง้ 12 แหง่ในส านักปลดั

ศนูยส์ารสนเทศการสือ่สารเพือ่เพิม่ ทัง้ 12 แหง่สามารถสนเทศ จ านวน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ขอ้มลูขา่วสาร เขตอ าเภอเพ็ญ

ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการทีด่ีด าเนนิตามภารกจิ1 แหง่ รอ้ยละ 100สามารถด าเนนิงาน

ของอปท. อ าเภอเพ็ญ ดา้นสารสนเทศ it ดา้นสารสนเทศ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา้ 80

            6.3 แนวทางการพฒันา : พัฒนาการจัดระบบขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศ

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการปฏบิัตงิานที่เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานสนับสนุนอ าเภอ50,000  50,000  50,000  การปฏบิัตงิานมีการปฏบิัตริาชการมีส านักปลดั

ท าการ/ภารกจิปกครองอ าเภอเพ็ญมปีระสทิธภิาพ 1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ

รอ้ยละ 100

2 โครงการสนับสนุนการจัดท ายทุธศาสตร์เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานสนับสนุนจังหวดั30,000  30,000  30,000  การปฏบิัตงิานมีการปฏบิัตริาชการมีส านักปลดั

จังหวดั/สนับสนุนนโยบายเรง่ดว่นมปีระสทิธภิาพ 1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ

ของจังหวดั รอ้ยละ 100

3 โครงการอดุหนุนองคก์ร/หมูบ่า้น/ชมุชนเพือ่พัฒนาและเพิม่อดุหนุนชมุชน ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานมีองคก์ร/หมูบ่า้น/ส านักปลดั

ประสทิธภิาพของ1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ ชมุชนมคีวามเขม้แข็ง 

องคก์รหมูบ่า้น/ชมุชน รอ้ยละ 100พึง่พาตนเองได ้

4 โครงการสง่เงนิสมทบ ส.ท.ท.เพือ่สง่สมทบเงนิในสง่เสนิสมทบ ส.ท.ท.30,000  30,000  30,000  การปฏบิัตงิานมีส.ท.ท. มงีบประมาณส านักปลดั

กจิกรรมของ ส.ท.ท.1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ รอ้ยละ100ในการด าเนนิการ

5 โครงการสง่เงนิสมทบกองทนุ กบท.เพือ่สง่สมทบเงนิในสงเงนิสมทบทนุ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานมีกบท. มงีบด าเนนิส านักปลดั

กจิกรรมของ กบท.กบท. 1 โครงการ(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ รอ้ยละ100กจิกรรม

6 โครงการอดุหนุนองคก์รปกครอง เพือ่อดุหนุนการปฏบิัต ิอดุหนุนองค์ 50,000  50,000  50,000  การปฏบิัตงิานมีการบรูณาการรว่มมีส านักปลดั

สว่นทอ้งถิน่อืน่หน่วยงานรัฐงานของหน่วยงานปกครองฯ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ

 สว่นราชการและประชาชนตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้1 โครงการ รอ้ยละ 100

ภาครัฐและเอกชน

7 โครงการจัดซือ้วสัดนุ ้ามนัและหลอ่ลืน่เพือ่เป็นเชือ้เพลงิใหก้บัจัดซือ้น ้ามนัเพือ่###### ###### ###### การปฏบิัตงิานมีมกีารกอ่สรา้ง/ กองชา่ง

เครือ่งจักรทีไ่ดรั้บการใชใ้นส านักงาน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ ปรับปรงุซอ่มแซม 

สนับสนุนจาก รอ้ยละ 100ถนนในเขตเทศบาล

หน่วยงานอืน่ และเขตตดิตอ่

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา้ 81

            6.4 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา้ 82

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดซือ้จัดจา้งดว้ยระบบเพือ่ความโปรง่ใส จัดซือ้จัดจา้ง 50,000  50,000  50,000  เกดิความบรสิทุธิ์มคีวามรวดเร็ว กองคลงั

อเิล็กทรอนกิส์ ยตุธิรรมสะดวก รวดเร็วระบบอเีล็คฯ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) โปรง่ใส บรสิทุธิโ์ปรง่ใส 

ในการจัดซือ้ จัดจา้ง1 โครงการ รอ้ยละ 100

9 โครงการเทดิทนูสถาบัน เพือ่เป็นการเทดิพระสนับสนุนเทดิทนู###### ###### ###### ประชาชนมคีวามสถาบันพระมหาส านักปลดั

พระมหากษัตรยิ์ เกยีรตพิระบาทสมเด็จสถาบัน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) จงรักในสถาบันกษัตรยิไ์ดรั้บการเทดิ

พระเจา้อยูห่ัว 1 โครงการ รอ้ยละ 100ทนูใหส้มพระเกยีรติ

# โครงการเฉลมิพระเกยีรตวินัแม่เพือ่เป็นการเทดิพระจัดเฉลมิพระ ###### ###### ###### ประชาชนมคีวามประชาชนชาวไทยได ้ส านักปลดั

ของแผน่ดนิ เกยีรตสิมเด็จพระนางเกยีรตวินัแม่ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) จงรักในสถาบันถวายความจงรักภักดี

เจา้พระบรมราชนินีาถ1 โครงการ รอ้ยละ 100ในวโรกาสวนัแม่

# โครงการรายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองเพือ่ใชใ้นการับรองรายจา่ยเกีย่วกบั###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิการบรหิารงานมทีกุกอง

และพธิกีาร /คา่ช าระหนีเ้งนิตน้ และพธิกีารรวมทัง้คา่กบัการรับรอง (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพประสทิธภิาพและ

/คา่ช าระดอกเบีย้/เงนิส ารองจา่ยรวมใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ1 โครงการ รอ้ยละ 100ประสทิธผิล

ทัง้คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

# โครงการจา่ยคา่เชา่ทรัพยส์นิเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยจา่ยคา่เชา่ทรัพยส์นิ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิการบรหิารงานมกีองคลงั

ในการเชา่ทรัพยส์นิ1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพประสทิธภิาพและ

ตา่ง ๆ รอ้ยละ 100ประสทิธผิล

# โครงการจา่ยคา่ประกนัอคัคภัียเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยคา่ประกนัอคัคภัีย10,000  10,000  10,000  ความคุม้ภัยเกดิทรัพยส์นิตา่งๆไดรั้บกองคลงั

ในคา่ประกนัอคัคภัีย1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพการประกนัอคัคภัีย

รอ้ยละ 100

# โครงการรายจา่ยในการเดนิทางไปเพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้คา่เดนิทางไป ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิพนักงาน ลกูจา้งมีทกุกอง

ราชการในราชอาณาจักรและเลีย้งคา่ตอบแทนในราชการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพขวญัก าลงัใจดี

นอกราชอาณาจักร การเดนิทาง 1 โครงการ รอ้ยละ 100

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา้ 83

            6.4 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

            6.4 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่(ีตอ่)

งบประมาณและทีม่า

งบประมาณและทีม่า



(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

# โครงการคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารเพือ่จา้งเหมาใหม้กีารรายจา่ยเพือ่ไดม้า###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิเพือ่จา้งเหมาใหม้กีารทกุกอง

เชน่  เขา้เลม่เอกสาร  ตกัสิง่ปฏกิลู ด าเนนิงานใหเ้กดิเพือ่ใหไ้ดซ้ ึง่ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ ด าเนนิงานใหเ้กดิ

คา่ธรรมเนยีมตา่งๆคา่ขอรับเอกสารและประสทิธภิาพ บรกิาร รอ้ยละ 100ประสทิธภิาพ

สิง่พมิพ ์คา่ประกนัอคัคภัียคา่จา้งเหมา 1 โครงการ

บรกิารตา่งๆ ทีเ่ทศบาลด าเนนิการฯลฯ

# โครงการรายจา่ยประเภทคา่ตอบแทนเพือ่การปฏบิัตงิานทีม่ีรายจา่ยคา่ตอบแทน###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิการปฏบิัตงิานเกดิทกุกอง

 - คา่ใชส้อย/คา่วสัดุ ประสทิธภิาพ 1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

# โครงการรายจา่ยคา่สาธารณูปโภคเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วจา่ยคา่สาธารณูป###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิระบบสาธารณูปโภคส านักปลดั

กบัคา่สาธารณูปโภคโภค 1 โครงการ(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพสามารถใชง้านไดด้ี

# โครงการรายจา่ยประเภทคา่ครภัุณฑ ์เพือ่การปฏบิัตงิานทีม่ีจา่ยคา่ครภัุณฑ์ ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิการปฏบิัตงิานเกดิทกุกอง

โตะ๊ประชาสมัพันธ,์เครือ่งส ารองไฟ,ประสทิธภิาพ 1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ

ปป.ส านักทะเบยีน,คา่จัดซือ้กลอ้งดจิติอลประสทิธผิล รอ้ยละ 100

# โครงการจา่ยประเภทคา่ทีด่นิและเพือ่การปฏบิัตงิานทีม่ีคา่ทีด่นิและสิง่ ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิการปฏบิัตงิานเกดิทกุกอง

สิง่กอ่สรา้ง ประสทิธภิาพ กอ่สรา้ง 1 โครงการ(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

# โครงการรายจา่ยเงนิเดอืน,เงนิประจ าเพือ่เป็นขวญัและจา่ยเงนิเดอืน ตา่งๆ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิพนักงานมขีวญั 

ต าแหน่ง,คา่ตอบแทนพนง.,เงนิเพิม่ตา่งๆก าลงัใจในการ 1 โครงการ ประสทิธภิาพ ก าลงัใจในการ ทกุกอง

พนักงาน,เงนิเพิม่และพนักงานจา้งปฏบิัตงิาน รอ้ยละ 100ปฏบิัตงิาน

# โครงการรายจา่ยอนืๆ,คา่ช าระหนี้เพือ่การปฏบิัตงิานทีม่ีรายจา่ยอืน่ๆ ###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิการปฏบิัตงิานเกดิทกุกอง

เงนิตน้,ช าระคา่ดอกเบีย้เงนิส ารองจา่ยประสทิธภิาพ 1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

# โครงการคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานรัฐพธิีเพือ่ใหก้ารจัดงานรัฐพธิีรายจา่ยงานรัฐพธิี###### ###### ###### งานรัฐพธิไีดรั้บเพือ่ใหง้านรัฐพธิไีดรั้บส านักปลดั

ไดรั้บการสบืทอด1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การสบืทอด การอนุรักษ์สบืไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

            6.5 แนวทางการพฒันา : พัฒนาศกัยภาพผูน้ าในชมุชน

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา้ 84



1 โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพแก่เพือ่คณะกรรมการจัดอบรมใหก้บัผูน้ า50,000  50,000  50,000  การปฏบิัตงิานคณะกรรมการหมู่ส านักปลดั

คณะกรรมการหมูบ่า้น/ผูน้ าชมุชนหมูบ่า้นผูน้ าชมุชน ชมุชน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ของผูน้ าชมุชนมีบา้น คณะกรรมการ

มคีวามรู ้มทัีกษะ1 โครงการ ประสทิธภิาพ ชมุชนมคีวามรู ้

ในการบรหิารจัดการ รอ้ยละ 80 มทัีกษะในการบรหิาร

ชมุชน จัดการชมุชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทัศนศกึษาดงูานของชมุชนเพือ่ใหป้ระชาชนมีจัดทัศนศกึษา ###### ###### ###### ผูเ้ขา้รว่มโครงการประชาชนไดค้วามรู ้กอง

ความรูป้ระสบการณ์ดงูาน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผา่นการประเมนิ ทักษะ ในการบรหิารสวสัดกิารฯ

            6.6 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 85

งบประมาณและทีม่า



ในการบรหิาร 1 โครงการ รอ้ยละ 90 จัดการ

2 โครงการสง่เสรมิการจัดเวทชีาวบา้นในเพือ่ใหป้ระชาชนได ้สง่เสรมิจัดเวที 50,000  50,000  50,000  เทศบาลต าบลเพ็ญไดท้ราบปัญหาและกองวชิาการฯ

การมสีว่นรว่มในชมุชน/สนับสนุนแสดงความคดิเห็นในชาวบา้น (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ไดรั้บทราบปัญหาความตอ้งการของ

อาสาพัฒนาชมุชน ดา้นตา่งๆ 1 โครงการ แทจ้รงิ รอ้ยละ 100ชมุชน

3 โครงการพัฒนาคณุภาพแผนชมุชนไดแ้ผนทีม่คีณุภาพจัดแผนชมุชน 20,000  20,000  20,000  แผนพัฒนาชมุชนมีแผนมคีณุภาพตรงกอง

ระดบัต าบล/ชมุชน/สนับสนุนไดม้าตรฐาน ระดบัต าบล (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) คณุภาพ ตามปัญหาและความสวสัดกิารฯ

การจัดท าแผนชมุชน 1 โครงการ รอ้ยละ 100ตอ้งการของ

ประชาชน

4 โครงการพัฒนาศนูยป์ระสานงานมทีีท่ าการประสานงานจัดพัฒนาศนูย์ 50,000  50,000  50,000  การปฏบิัตงิานของ มศีนูยป์ระสานงานกอง

องคก์ารชมุชน(ศอช.)ระดบัต าบลของคณะกรรมการประสานระดบัต าบล(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ศอช. มปีระสทิธิของคณะกรรมการฯสวสัดกิารฯ

ชมุชนเขม้แข็ง 1 โครงการ  ภาพ รอ้ยละ 90ตนเองได ้

5 โครงการอบรมเชงิปฏบัตกิารเพือ่จัดท าเพือ่ไดรั้บทราบปัญหาเทศบาลเคลือ่นที3่0,000  30,000  30,000  เทศบาลต าบลเพ็ญประชาชนไดรั้บส านักปลดั

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ และความตอ้งการของพบประชาชน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ไดรั้บทราบปัญหาบรกิารอยา่งรวดเร็ว

ประชาชนทีแ่ทจ้รงิและ1 โครงการ ทีแ่ทจ้รงิ และท่ัวถงึ

ออกบรกิารประชาชน รอ้ยละ 100

ทกุสว่นงาน

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนลกูเสอืเพือ่พัฒนาใหม้ลีกัษณะฝึกอบรมลกูเสอื50,000  50,000  50,000  ผูเ้ขา้รับการอบรมมลีกูเสอืชาวบา้นทีม่ีส านักปลดั

ชาวบา้น เป็นผูน้ าองคก์รลกูเสอื1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผา่นเกณฑป์ระเมนิลกัษณะเป็นผูน้ า

ชาวบา้น รอ้ยละ 100องคก์รลกูเสอื

ชาวบา้น

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัเพือ่ใหป้ระชาชนมีจัดสง่เสรมิความรู ้50,000  50,000  50,000  ผูเ้ขา้รว่มโครงการประชาชนมคีวามรู ้ส านักปลดั

ประชาธปิไตยและการมสีว่นรว่มความรูด้า้นการเมอืง ประชาธปิไตย (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มคีวามรูเ้กีย่วกบัความเขา้ใจในการปก

ของประชาชนปรองดองสมานฉันท์การปกครองในระบอบ1 โครงการ ประชาธปิไตย ครองระบอบ

ประชาธปิไตย รอ้ยละ 100ประชาธปิไตยอนัมี

            6.6 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 86

งบประมาณและทีม่า



พระมหากษัตรยิท์รง

เป็นประมขุ

8 โครงการรวมพลงัแผน่ดนิเมอืงไทยเพือ่ความสจุรติ โปรง่ใสจัดโครงการรวม###### ###### ###### ประเทศไทยเกดิความเชือ่มัน่ในส านักปลดั

ใสสะอาด ในการบรหิารบา้นเมอืงพลงัแผน่ดนิ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)  ปราศจากการความโปรง่ใสในการ

1 โครงการ คอรัปชัน่ บรหิารงานเป็นการ

รอ้ยละ 100ตอ่ตา้นการทจุรติ

ภาครัฐ

9 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาเครอืขา่ยเพือ่ป้องกนัการทจุรติจัดโครงการเยาวชน50,000  50,000  50,000  ประเทศไทย การบรหิารงานส านักปลดั

ตอ่ตา้นการทจุรติภาครัฐ และประพฤตมิชิอบตอ่ตา้นการทจุรติ(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ปราศจากการ ภาครัฐมคีวาม

ในวงการราชการ1 โครงการ คอรัปชัน่ โปรง่ใส

# โครงการจัดการเลอืกตัง้ซอ่มนายกเพือ่จัดการเลอืกตัง้เลอืกตัง้ซอ่มนายกฯ###### ###### ###### การเลอืกตัง้เป็นจัดการเลอืกตัง้ส านักปลดั

เทศมนตร/ีสมาชกิสภาเทศบาลนายกฯและสมาชกิสมาชกิฯ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ไปดว้ยความ นายกฯและ

ต าบลเพ็ญ สภาฯ 1 โครงการ บรสิทุธิย์ตุธิรรมสมาชกิสภาฯ

# โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในชมุชน เพือ่การมสีว่นรว่มของสง่เสรมิการมี 20,000  20,000  20,000  ประชาชนมสีว่นประชาชนมสีว่นรว่มกอง

ของเด็กเยาวชน และผูส้งูอายุคนในชมุชน สว่นรว่มในชมุชน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) รว่มในกจิกรรมในกจิกรรมตา่งๆ สวสัดกิาร

1 โครงการ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 80มากขึน้

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสง่เงนิสมทบกองทนุเพือ่เป็นสวสัดกิารแก่สง่เงนิสมทบกองทนุ###### ###### ###### พนักงานจา้งไดรั้บพนักงานจา้งไดรั้บส านักปลดั

ประกนัสงัคม พนักงานจา้ง ประกนัสงัคม (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การดแูล สวดักิาร

1 โครงการ การบรกิาร

รอ้ยละ 100

2 โครงการจัดซือ้วสัดเุครือ่งแตง่กายเพือ่ความสะดวก จัดซือ้วสัดเุครือ่ง30,000  30,000  30,000  การปฏบิัตงิานเกดิเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตกิอง

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 87

            6.7 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิใหบ้คุลากรในองคก์รไดรั้บสวสัดกิารตา่งๆ



คนงานประจ ารถขยะ ความปลอดภัย แตง่กายคนงาน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ งานมคีวามสะดวกสาธารณสขุฯ

ของเจา้หนา้ที่ ประจ ารถขยะ รอ้ยละ 100และปลอดภัย

1 โครงการ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรงุการเก็บคา่ธรรมเนยีมเพือ่ใหเ้กดิความยตุธิรรมปรับปรงุการเก็บ30,000  30,000  30,000  ผลการจัดเก็บภาษีประชาชนมคีวาม กอง

ขยะภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ/มรีายไดม้าพัฒนาคา่ธรรมเนยีมขยะฯ(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เกดิประสทิธภิาพพอใจในการจา่ยคา่สาธารณสขุฯ

ประชาสมัพันธแ์ละเรง่รัดการจัดเก็บทอ้งถิน่ 1 โครงการ  รอ้ยละ 100ธรรมเนยีมขยะและและกองคลงั

ภาษี เพือ่เป็นการประชา คา่ภาษีโรงเรอืนและ

สมัพันธแ์จง้เตอืน ทีด่นิการจัดเก็บภาษี

ประชาชนเกีย่วกบัการ ตรงตามเป้าหมาย

เสยีภาษี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 88

            6.8 แนวทางการพฒันา :  พัฒนาการจัดเก็บรายไดใ้หท่ั้วถงึ

งบประมาณและทีม่า



2 โครงการจัดท าและปรับปรงุแผนทีภ่าษีเพือ่ใหก้ารจัดเก็บภาษีจัดปรับปรงุแผนที่###### ###### ###### ผลการจัดเก็บภาษีสามารถจัดเก็บภาษีกองคลงั

มปีระสทิธภิาพ ภาษี (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เกดิประสทิธภิาพ ไดอ้ยา่งมี

1 โครงการ รอ้ยละ 100ประสทิธภิาพ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การปรับลดขัน้ตอนการ30,000  30,000  30,000  ประชาชนทีม่ารับประชาชนพงึพอใจในส านักปลดั

พัฒนาการใหบ้รกิารประชาชนบรกิารทีร่วดเร็ว ปฏบิัตงิานในการ(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) บรกิารเกดิความการใหบ้รกิาร

ประทับใจ บรกิารใหก้บั พงึพอใจ

ประชาชนในพืน้ที่ รอ้ยละ 90

ในเขตเทศบาล

            6.9 แนวทางการพฒันา :  พัฒนาการใหบ้รกิารประชาชน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 89

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติ)โครงการ2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมการขบัขีป่ลอดภัยหรอืเพือ่ลดการสญูเสยีชวีติจัดอบรมผูข้บัขี่ 50,000  50,000  50,000  ผูเ้ขา้รว่มโครงการการขบัขีป่ลอดภัยส านักปลดั

การลดอบุัตเิหตทุางถนนแกนั่กเรยีน และทรัพยส์นิของปลอดภัยฯ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ผา่นเกณฑป์ระเมนิ ประชาชนเขา้ใจ

นักศกึษา ประชาชน  และเยาวชนประชาชนและ 1 โครงการ รอ้ยละ 90 กฏจราจร

ของทางราชการ

2 โครงการอดุหนุนศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่สู ้เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานอดุหนุนศนูยป์ฏบิัต ิ30,000  30,000  30,000  ปัญหายาเสพตดิการปฏบิัตริาชการมีส านักปลดั

เพือ่เอาชนะยาเสพตดิ มปีระสทิธภิาพ ตอ่สูย้าเสพตดิ(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ลดลง ประสทิธภิาพ

1 โครงการ รอ้ยละ 100

3 โครงการจัดซือ้วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ/เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานจัดซือ้วสัดเุครือ่ง50,000  50,000  50,000  ประชาชนมคีวามการปฏบิัตงิานมสี านักปลดั

ถังเคม/ีวสัดเุครือ่ง แตง่กาย อปพร.เกดิประสทิธภิาพดบัเพลงิฯ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เชือ่มัน่ในความประสทิธภิาพ

1 โครงการ ปลอดภัยในชวีติ

4 โครงการอดุหนุนกจิการ อปพร.เพือ่ใหก้จิการงาน อดุหนุน อปพร. 20,000  20,000  20,000  การปฏบิัตงิานเกดิงาน อปพร. มี ส านักปลดั

อปพร.เกดิประสทิธภิาพ1 โครงการ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 90

งบประมาณและทีม่า

            6.10 แนวทางการพฒันา :  สง่เสรมิการรักษาความสงบและการวางแผนป้องกนัภัย



 รอ้ยละ 100ประสทิธผิล

5 โครงการฝึกอบรมพนักงานและเพือ่เพิม่พนูความรู ้จัดอบรมพนักงาน50,000  50,000  50,000  ผูเ้ขา้รับการอบรมพนักงานเจา้หนา้ทีม่ีส านักปลดั

เจา้หนา้ทีป้่องกนัและ  ทักษะใหแ้กพ่นักงานและ จนท.ป้องกตัน(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มทัีกษะในการความรูแ้ละทักษะใน

บรรเทาสาธารณภัย/เจา้หนา้ทีเ่ทศกจิเจา้หนา้ที่ 1 โครงการ ปฏบิัตงิานดีการปฏบิัต ิ

6 โครงการประเภทคา่เบีย้เลีย้งผูป้ฏบิัต ิเพือ่เป็นเบีย้เลีย้งแกผู่ ้จา่ยคา่เบีย้เลีย้ง###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิประชาชนเกดิความส านักปลดั

ราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก ่อปท.ปฏบิัตอินัเป็นประโยชน์ผูป้ฏบิติริาชการ(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ พอใจในชวีติและ

แก ่อปท. 1 โครการ รอ้ยละ 100ทรัพยส์นิ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมเพือ่ใหเ้ครือ่งมอื คา่บ ารงุ/ซอ่มแซม###### ###### ###### การปฏบิัตงิานเกดิเครือ่งมอืเครือ่งใช ้ส านักปลดั

ทรัพยส์นิ/ซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้งเครือ่งใชส้ามารถทรัพยส์นิของ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธภิาพ สามารถใชร้าชการ

ปฏบิัตริาชการได ้ทางราชการ รอ้ยละ 100ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ

อยา่งยาวนาน 1 โครงการ ภาพ 

            6.11 แนวทางการพฒันา :  พัฒนาเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการปฏบิัตงิาน

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 91



           แบบเสนอโครงการจดัท าแผนพฒันาสามปีทีเ่กนิศกัยภาพ

       แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลต าบลเพ็ญ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาผลผลติทางการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐานในรปูแบบเกษตรปลอดภยั

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ผลผลติทางการเกษตรไดม้าตรฐานและปลอดภยัตามเกณฑม์าตรฐานทีด่ ี(GDP)

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สรา้งศนูยเ์รยีนรูช้มุชนเพือ่ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้กอ่สรา้งศนูย์ ###### ###### ###### ศนูยเ์รยีนรูช้มุชนมแีหลง่เรยีนรูข้องกองชา่ง

และพัฒนา ความรู ้เรยีนรู ้ (งบหน่วย (งบหน่วย (งบหน่วย  1 แหง่ ประชาชนในพืน้ที่

ความสามารถ 1 แหง่ งานอืน่) งานอืน่) งานอืน่)

(ขอรับการสนับสนุน

จากรัฐบาลของ

ประชาชน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 92แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 92

งบประมาณและทีม่า

            2.4 แนวทางการพฒันา : ฝึกอบรมและสง่เสรมิอาชพี



แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 93

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิารและการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ ิน่

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั 4 การทอ่งเทีย่วสรา้งรายไดม้วลรวมใหจ้งัหวดัเพิม่มากขึน้

4. ยทุธศาสตรก์ารพมันาดา้นการศกึา ศาสนา วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตัง้พพิธิภัณฑเ์มอืงเพ็ญเพือ่ใหม้พีพิธิภัณฑ์จัดตัง้พพิธิภัณฑ์ ###### ###### ###### พพิธิภัณฑ ์1 แหง่มแีหลง่เรยีนรูว้ฒันกองการศกึษา

ประจ าอ าเภอ ไวเ้ป็นเมอืงเพ็ญ (งบหน่วย (งบหน่วย (งบหน่วย ธรรมความเป็นมา

แหลง่เรยีนรูว้ฒันธรรม1 แหง่ งานอืน่) งานอืน่) งานอืน่) ของอ าเภอเพ็ญ

            4.4 แนวทางการพฒันา : สง่เสรมิการจัดงานประเพณีทอ้งถิน่ใหเ้ป็นการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์

งบประมาณและทีม่า
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ยทุธศาสตรจั์งหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่ประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่5 มลพษิทีส่ าคญั ๆ ไดแ้ก ่ขยะ  น ้าเสยี  ไดรั้บการบ าบัดแกไ้ขและทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดรั้บการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

5.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สรา้งเตาเผาขยะไรม้ลพษิเพือ่ใหม้สีถานทีก่อ่สรา้งเตาเผาขยะ###### ###### ###### ปัญหามลพษิลดลงการก าจัดขยะมี กอง

ก าจัดขยะไดม้าตรฐานไรม้ลพษิ (งบหน่วย (งบหน่วย (งบหน่วย รอ้ยละ 90 ประสทิธภิาพปรมิาณสาธารณสขุฯ

1 แหง่ งานอืน่) งานอืน่ งานอืน่) ขยะสามารถ

ท าลายได ้

            5.2 แนวทางการพฒันา : สรา้งระบบก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

งบประมาณและทีม่า
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขดุลอกล าน ้าเพ็ญเพือ่ความสะอาดของขดุลอกล าน ้าเพ็ญ###### ###### ###### การกกัเก็บน ้าล าน ้าคคูลองสะอาด กอง

ล าน ้าคคูลอง น ้าไม่1 โครงการ (งบหน่วย (งบหน่วย (งบหน่วย เพิม่ขึน้ น ้าไมท่ว่มขงัสาธารณสขุฯ

ทว่มขงั งานอืน่) งานอืน่) งานอืน่) รอ้ยละ 50

2 โครงการกอ่สรา้ง/ปรับปรงุ/ซอ่มแซม เพือ่เก็บกกัน ้าไวใ้ช ้ปรับปรงุ ซอ่มแซม###### ###### ###### การกกัเก็บน ้าประชาชนมนี ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

ฝายน ้าลน้ อปุโภคบรโิภค ฝายน ้าลน้ (งบหน่วย (งบหน่วย (งบหน่วย เพิม่ขึน้ อปุโภคบรโิภค

1 โครงการ งานอืน่) งานอืน่) งานอืน่) รอ้ยละ 50

            5.6 แนวทางการพฒันา : พัฒนาแหลง่น ้าตามธรรมชาติ

งบประมาณและทีม่า
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซือ้ทีด่นิเพือ่ขยายบอ่ขยะเพือ่ใหม้พีืน้ทีท่ ิง้ขยะจัดซือ้ทีด่นิเพือ่ ###### - - ทีด่นิจ านวนมสีถานทีท่ ิง้ขยะเพิม่กองคลงั

เพยีงพอตอ่จ านวนขยะขยายบอ่ขยะ (งบ ทต.)  30 ไร่ ข ึน้เพยีงพอกบั

ทีเ่พิม่ข ึน้ 1 โครงการ จ านวนขยะทีเ่พิม่ข ึน้
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            5.10 แนวทางการพฒันา : จัดใหม้ทีีท่ ิง้ขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้

งบประมาณและทีม่า



ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่6 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารบรหิารจดัการภาครฐั

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การบรหิารจดัการภาครฐัแบบมสีว่นรว่ม สะดวก รวดเร็ว ลดข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน สรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารและเกดิประโยชแ์กป่ระชาชน

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการทีด่ ี

ท ี่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงานที่

(ผลผลติโครงการ)2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาอาคารสถานทีแ่ละการเพอืเป็นการชว่ยเหลอืจัดหาอาคารเพือ่ - ###### - อาคารสถานประชาชนมทีางเลอืกกองคลงั/

จัดตัง้สถานธนานุบาล ประชาชนดา้น จัดท าสถาน (งบหน่วย ธนานุบาล 1 แหง่ในแหลง่เงนิทนุส านักปลดั

เศรษฐกจิ ธนานุบาล งานอืน่)

1 แหง่
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            6.12 แนวทางการพฒันา : จัดใหม้สีถานธนานุบาล(โรงรับจ าน า)

งบประมาณและทีม่า











ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การคมนาคมตดิตอ่สือ่สารสะดวก ท ัง้ทางบกและทางอากาศใหม้มีลูคา่การคา้การลงทนุเพิม่ข ึน้

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 36



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

หนว่ยงานที่



รบัผดิชอบ 

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 





หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุ



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุ



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

กองการศกึษา

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 คนมคีวามเขม้แข็ง มคีวามรู ้มกีารศกึษา มสีขุภาพดทีนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสงัคม



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ

สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



สาธารณสขุฯ
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



สาธารณสขุฯ
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ



สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ

สาธารณสขุฯ /

กองการศกึษา



สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

กองการศกึษา

กองการศกึษา



กองการศกึษา

กองการศกึษา
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

กองการศกึษา

กองการศกึษา



กองการศกึษา

กองการศกึษา
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

กองการศกึษา

กองการศกึษา

กองการศกึษา

กองการศกึษา

กองการศกึษา

กองการศกึษา



กองการศกึษา

กองการศกึษา

กองการศกึษา
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หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

กองการศกึษา

กองการศกึษา



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

กองการศกึษา

กองสวสัดกิาร



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

กองการศกึษา

กองการศกึษา

กองการศกึษา

กองการศกึษา

กองสวสัดกิาร



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่5  มลพษิทีส่ าคญัๆ ไดแ้ก ่ขยะ น า้เสยี ไดร้บการบ าบดัแกไ้ขและทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการอนรุกัษฟ้ื์นฟู

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ

สาธารณสขุฯ



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่



รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



สาธารณสขุฯ

สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ



สาธารณสขุฯ

สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การบรหิารจดัการภาครฐัแบบมสีว่นรว่ม สะดวก รวดเร็วลดข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน สรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารและเกดิประโยชนแ์กป่ระชาชน

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2560 - 2562 หนา้ 78

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

กองวชิาการฯ

กองวชิาการฯ

กองวชิาการฯ



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

หนว่ยงานที่



รบัผดิชอบ 

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



กองวชิาการฯ

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ

และกองคลงั



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาผลผลติทางการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐานในรปูแบบเกษตรปลอดภยั

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 ผลผลติทางการเกษตรไดม้าตรฐานและปลอดภยัตามเกณฑม์าตรฐานทีด่ ี(GDP)

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 



แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา้ 93

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิารและการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ ิน่

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

กองการศกึษา
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่5 มลพษิทีส่ าคญั ๆ ไดแ้ก ่ขยะ  น ้าเสยี  ไดรั้บการบ าบัดแกไ้ขและทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดรั้บการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 

สาธารณสขุฯ
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 เน่ืองดว้ยการติดตามและประเมินผล  โครงการเป็นหน้าที่ส าคญั
อยา่งหน่ึง  ในการด าเนินงานพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   ดงันัน้  
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องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึจ าเป็นตอ้งมีองค์กรทีท่ าหน้าทีต่ดิตามและ
ประเมนิผลการพฒันา 
 ส าหรบัการติดตามและประเมินผล  แผนพฒันาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ 2548  ข้อ 28  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต ั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่   ประกอบดว้ย   
 1.  สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลือกจ านวนสามคน    
 2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคดัเลือกจ านวน
สองคน    
 3.  ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้ริหารทอ้งถิ่นคดัเลือกจ านวน
สองคน    
 4.  หวัหน้าสว่นการบรหิารทีค่ดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน    
 5.  ผูท้รงคณุวุฒทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลือกจ านวนสองคน    
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ  จึงท าให้การติดตามและประเมินผล  มีประสิทธิภาพ  
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และวดัความส าเร็จของโครงการเพือ่น าไปใช้
หรือปรบัปรุงแกไ้ขในการปฏบิตังิาน 
 

แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามปี 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว  ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไวด้งัน้ี  

 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 

2.  ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซึ่งไดจ้ากการประเมินผล

และติดต ามผลแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นต่อ คณ ะผู้ บ ริห า รท้ อ งถิ่ น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมนิผลใหป้ระชาชนทราบโดยท ั่วกนั  อยา่งน้อยปีละหน่ึงคร ัง้ภายใน
เดือนธนัวาคมของทุกปี  และให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสบิวนั 

4.  แต่งต ัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบตัิตามที่
เห็นสมควร 

จุดมุ่งหมายส าคญัของแผนพฒันาสามปีนั้น  คือการประเมินว่ามี
การน าแผนพฒันาสามปีไปปฏบิตัอิย่างแท้จรงิเพียงใด   และไดผ้ลเป็น
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อย่างไรเพื่อที่จะสามารถวดัผลสมัฤทธิข์องแผนพฒันาสามปีได้   ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐาน  ในการ
จดัท าแผนพฒันาสามปีฉบบัต่อไปได้  ดงันั้นการที่จะประเมินผล
แผนพฒันาสามปีในภาพรวมได ้  จ าเป็นตอ้งประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ในแตล่ะโครงการเพือ่น าไปสู่การวดัความส าเร็จของงาน            ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นได้ว่าการพฒันาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวตัถุประสงค์
การพฒันาทีย่ ั่งยืนและหรือตอบสนองตอ่วสิยัทศัน์หรือไม ่ 
 
แนวทางและวธิีการข ัน้ตอนในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา

สามปี 
 

  การตดิตามผล (Dvaluation) 
 

  การติดตามนั้นจะท าให้เราทราบได้ว่า  ขณะน้ีได้มีการ
ปฏิบตัิตามแผนพฒันาสามปีถึงไหนแล้ว  ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างง่ายที่
สามารถใช้เป็นเครือ่งมือในการติดตามได ้ เช่น  Gant  Chart ทีจ่ะท า
ใหห้น่วยงานสามารถตดิตามไดว้า่การด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 
มีการด าเนินการในช่วงใดตรงก าหนดระยะเวลาหรือไม่  แผนปฏิบตัิ
การก็จะเป็นเครือ่งมือส าคญัในการด าเนินการตดิตามผลการด าเนินการ
ดงักลา่ว 
  การประเมนิผล (Evaluation) 
  การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจ าเ ป็นต้องมี เกณฑ์
มาตรฐาน  (Standard  Criteria)  และตวัช้ีวดั (Indicators)   เพือ่ใช้
เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชดัเจน   ระบบมีมาตรฐานและ
เป็นทีย่อมรบัโดยประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ทีส่ าคญั  ดงัน้ีคอื 
 

  1.  เกณฑ์ส ัมฤทธิ์ผลและการบรรลุว ัตถุประสงค์ของ
นโยบาย (Achievemant)   
  เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานที่น านโยบายไปปฏิบตัิกบัวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายโดยเป็นการประเมินผลขององค์การ              2  ส่วนคือ  ผล
ในภาพรวมและระดบัปฏิบตัิการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง  อย่างต่อเน่ือง  สม ่าเสมอและมี
ก าหนดระยะเวลาที่ชดัเจน  อาจเป็นทุกไตรมาสหรือผลการด าเนินงาน
ประจ าปีสมัฤทธิผ์ลรวมถงึการด าเนินงานทีมุ่ง่การบรรลุเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ในระยะยาว  โดยมีตวัช้ีวดัทีส่ าคญั  2  ประการคอื 
 

 1.1  ผลผลติ  (Outputs)  ประกอบดว้ย  2  สว่น  คอื 
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 1)  ผลผลติในภาพรวม (Overall  outputs)  เป็น
การประเมนิผลผลติ 
 เปรียบเทียบก ับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์   โดย
เปรียบเทียบผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริงกบั
เป้าหมายรวมขององค์กร  ในสายตาสมาชิกของ
องค์ ก รและประชาชนผู้ ร ับบริ ก า ร   ก าร
ประเมินผลดงักล่าวมีล ักษณะที่เ ป็นพลว ัตร 
(Dynamic)   และมีปฏิส ัมพ ัน ธ์ก ับสภาว ะ
แวดลอ้มภายนอกองค์กร 

 

2)  ผลผลิตในระด ับปฏิบ ัติการ (Operating 
outputs)  เป็นการประเมนิผลโดยการพจิารณา
ระดบัการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการ 
โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลงัคน  
ระดบัการบริการต่อหน่วยเวลาสดัส่วนของ
ต้นทุนและผลตอบแทนสถานภาพทางการเงิน
สินทรพัย์และหน้ีสินทีไ่ม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน  
คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ  
ประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากรขององค์กร การ
ประหยดัพลงังานและการรกัษาสภาวะแวดล้อม
  

 
  2.  เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสงัคม 
       ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัทีส่ าคญั  4  ประการ  คือ 

1) การเข้าถึงเน้นความส าคญัในเรื่องโอกาสของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสงัคมให้
ไดร้บับรกิารสาธารณะ 

2) การจ ัดสรรทร ัพยากร  พิจารณาการจ ัดสรร
ทรพัยากรใหก้บั     ประชาชน 

3) การกระจายผลประโยชน์  เน้นความเป็นธรรม  
ในการกระจาย     ผลประโยชน์ผลตอบแทนใหแ้ก่
สมาชกิในสงัคม 

4) ความ เ สมอภาค   เ น้นคว าม เ สมอภาค ใน
หลกัประกนัเรื่องสิทธิและ      และโอกาสในการ
ไดร้บับริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ      ไม่
แบง่แยกกลุม่ 
 

  3.  เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการใหบ้รกิาร 
       ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  4  ประการ  คอื 
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1) ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น   เ ป็ น ต ัว ช้ี ว ัด
ความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนและกลุม่เป้าหมาย 

2) ความท ั่ วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความ
ครอบคลุม ความ    เพียงพอและความครบถ้วน
ของการให้บริการ   ท ัง้ในด้าน  กลุ่มเป้าหมายที่
รบับรกิารและระยะเวลาทีบ่รกิาร 

3) ความถี่ในการให้บริการ  เป็นการช้ีวดัระดบัการ
บรกิารตอ่หน่วยเวลาวา่มีความสม ่าเสมอตอ่ภารกจิ
นัน้หรือไม ่

4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ  เ ป็นตวั ช้ีว ัด
ประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่
รวดเร็ว  ทนัเวลามีการใช้ทรพัยากรทีเ่หมาะสมซึ่ง
ในการปฏิบตัิจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการ
บรกิาร 
 

  4.  เกณฑ์ความรบัผดิชอบตอ่หน่วยงาน 
       ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  4  ประการ  คอื 

1) พนัธกิจต่อสงัคม  เป็นตวัช้ีวดัที่แสดงถึงภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีต่อสงัคม  พิจารณาได้จาก
วสิยัทศัน์  นโยบาย  แผนงานของหน่วยงาน 

2) ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ  เป็นตวัช้ีวดัต่อ
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 

3) การใหห้ลกัประกนัความเสีย่ง  เพือ่ใหห้ลกัประกนั
ตอ่ประชาชน  ผูร้บับริการจะไดร้บัความคุม้ครอง
หรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย
เกดิขึน้  จากการปฏบิตัขิองหน่วยงาน 

4) การยอมร ับข้อผิดพลาด  เ ป็นต ัว ช้ีว ัดความ
รบัผดิชอบของผูบ้รหิาร     ระดบัสูงและเจา้หน้าที่
ของหน่วยงาน  ยอมรบัความผิดพลาดในการ
บรหิารหรือการปฏบิตังิาน 

   
 

5.  เกณฑ์การตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
       ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัทีส่ าคญั  4  ประการ  คอื 

1) การก าหนดประเด็นปัญหา  การก าหนดประเด็น
ปญัหาทีม่าจาก      ประชาชนผูร้บับรกิารพจิารณา
จดัล าดบัความส าคญั 
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2) การรบัฟังความคิดเห็น  เป็นตวัช้ีวดัถึงการเปิด
กว้า งในการร ับฟัง      ความคิด เ ห็น   และ
ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูร้บับรกิาร 

3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็น
ตวัช้ีวดัในการแก้ไข      ปัญหาให้กบัประชาชน  
ที่มีท ั้งมาตรการระยะส ั้นและระยะยาว       เปิด
กว้างใหส้าธารณชนไดร้บัทราบและมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ 

4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตวัช้ีวดัการ
ตอบสนองในการ      แกไ้ขปญัหา ใหค้วามส าคญั  
และการก าหนดมาตรฐานแก้ไขปัญหาด้วยความ
รวดเร็ว  มีประสทิธภิาพไมล่ะเลยเพกิเฉย 

   

6.  เกณฑ์ความพงึพอใจของลูกคา้ 
       ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  2  ประการ  คอื 

1) ระดบัความพงึพอใจ  เป็นตวัช้ีวดัความเห็นของ
ประชาชน  ทีม่ีตอ่      หน่วยงาน  ซึง่เกีย่วขอ้งกบั
คณุภาพการปฏบิตังิาน 

2) การยอมรบัหรือคดัคา้น  เป็นตวัช้ีวดัความเห็น
ของประชาชนทีม่ีตอ่หน่วยงาน 
 

  7.  เกณฑ์ผลเสียหายตอ่สงัคม 
       ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  2  ประการ  คอื 

1) ผลกระทบภายนอก  เป็นตวัช้ีวดัวา่หน่วยงาน
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบซึง่สรา้งความเสียหายจากการ
ด าเนินงานแกป่ระชาชนหรือไมโ่ดยอาจจดัจาก
ขนาดและความถีจ่ากการเสียหายทีเ่กดิขึน้  เชน่  
การกอ่สรา้งถนนขวางทางน ้าหลากท าใหเ้กดิ
ปญัหาน ้าทว่ม  ถนนขาด 

2) ตน้ทุนทางสงัคม  เป็นตวัช้ีวดัผลเสียหายทีส่งัคม
ตอ้งแบกภาระ  เช่นคา่ใชจ้า่ยในการฟ้ืนฟูบูรณะ
ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ 
 

 เกณฑ์และตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานจะเป็นเกณฑ์พิจารณาเกณฑ์
รวม  (Multplecriteria  and  indcaotrs)  และสามารถใช้เป็นกรอบ
หรือเครื่องมือในการประเมินผลคร ั้งสุดท้ายและผลกระทบในการ
ประเมินผลคร ัง้สุดท้าย  และผลกระทบในการด าเนินงานในภาพรวม  
เพื่อใช้เป็นบรรทดัฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระดบัการ
บรรลุผลและการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชาชน
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กลุ่มเป้าหมายส าหรบัคา่ตวัแปร  อาจแตกตา่งกนัไป  ขึน้อยูก่บัลกัษณะ
กจิกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
          
 
 
  เกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดัการประเมนิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard  
Critoriax) 

ตวัช้ีวดั 
(Indicators) 

ตวัอยา่งกรอบตวัแปร 
(Attbutes) 

1.  สมัฤทธิผ์ลและการ
บรรลุ 
วตัถุประสงค์ของ
เป้าหมาย 

-  ผลผลติ 
-  ผลลพัธ์ 

-  ผลตา่งระหวา่งเป้าหมายกบั 
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ 
 

2.  ความเสมอภาค
และความเป็นธรรมใน
สงัคม 

-  การเขา้ถงึ 
-  การจดัทรพัยากร 
-  การกระจาย
ผลประโยชน์ 
-  ความเสมอภาค 

-  ปรมิาณและทรพัยากรทีไ่ดร้บั
จดัสรรตอ่คน 
-  ผลประโยชน์ทีแ่ตล่ะ
กลุม่เป้าหมายไดร้บัในแตล่ะ
คร ัง้ 
-  การไมเ่ลือกปฏบิตัหิรือการ
เลือกปฏบิตัทิีเ่ป็นคณุ 
 

3.  ความสามารถและ
คณุภาพในการ
ใหบ้รกิาร 

-  สมรรถนะของ
หน่วยงาน 
-  ความท ั่วถงึและ
เพียงพอ 
-  ความถีใ่นการ
ใหบ้รกิาร 
-  ประสทิธภิาพในการ
ใหบ้รกิาร 

-  พื้นทีเ่ป้าหมายและประชากร
กลุม่เป้าหมายไดร้บับรกิาร 
-  จ านวนคร ัง้ในการใหบ้รกิาร 
-  ผลลพัธ์เทียบกบัปจัจยัน าเขา้ 
 

4.  ความรบัผดิชอบ
ของหน่วยงาน 

-  พนัธกจิตอ่สงัคม 
-  ความรบัผดิชอบตอ่
สาธารณะ 
-  การใหห้ลกัประกนั
ความเสีย่ง 
-  การยอมรบั
ขอ้ผดิพลาด 

-  การจดัล าดบัความส าคญั 
-  ภารกจิหลกัและภารกจิรอง 
-  การตดัสนิใจทีส่ะทอ้นความ
รบัผดิชอบ 
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5.  การตอบสนอง
ความตอ้งการของ
ประชาชน 

-  การก าหนดประเด็น
ปญัหา 
-  การรบัฟงัความ
คดิเห็น 
-  มาตรการ/กลยุทธ์ใน
การแกไ้ขปญัหา 
-  ความรวดเร็วในการ
แกไ้ขปญัหา 
 

-  ระดบัการมีสว่นรว่ม 
-  การปรกึษาหารือ 
-  การส ารวจความตอ้งการ 

6.  ความพงึพอใจของ
ประชากร
กลุม่เป้าหมาย 

-  ระดบัความพงึพอใจ 
-  การยอมรบั/คดัคา้น 

-  สดัสว่นของประชากร
กลุม่เป้าหมายทีพ่งึพอใจหรือไม่
พอใจ 
-  ความคาดหวงั 
-  ผลสะทอ้นกลบั 
 

7.  ผลเสียหายตอ่
สงัคม 

-  ผลกระทบภายนอก 
(ทางบวกและทางลบ) 
-  ตน้ทุนทางสงัคม 

-  ความสูญเสียทางเศรษฐกจิ 
-  ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
-  คา่เสียโอกาสและความ
ขดัแยง้ทางสงัคม 

 

เกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดัการประเมนิผลโครงการ 
  การประเมินโครงการจ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตวัช้ีวดัเพื่อ
เป็นเครือ่งมือก าหนดกรอบทศิทางในการวเิคราะห์ประเมนิผลโครงการ  
ประกอบดว้ยเกณฑ์ทีส่ าคญั  8  ประการ  คอื 
  1.  เกณฑ์ความกา้วหน้า (Progress) 
  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรม  
กบัเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะ
ประเมนิวา่  การด าเนินกจิกรรมตามโครงการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้หรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่  และประสบกบั
ปญัหาอุปสรรคใดบา้งประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  4  ประการ  คอื 
  1)  ผลผลิตเปรียบเทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็น
การดูสดัส่วนการผลิตของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด  อาท ิ 
ความยาวของถนน  จ านวนแหลง่น ้าขนาดยอ่มเพือ่การเกษตร   สดัสว่น
ปรมิาณงานกอ่สรา้ง  เทียบกบัเป้าหมายในชว่งเวลาทีก่ าหนด 
  2)  จ านวนกิจกรรมแล้ว เส ร็จ  เ น่ืองจากโครงการ
ประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย   จึงจ าเป็นต้องมีตวัช้ีวดั
ความก้าวหน้าโดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่
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ไดด้ าเนินการไปแล้ว  ท ัง้กิจกรรมหลกั  กจิกรรมพื้นฐาน  กจิกรรมรอง
และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสปัดาห์  เดือน  ไตรมาส  
หรือระยะเวลาของโครงการ 
  3 )   ท ร ัพ ย าก รที่ ใ ช้ ไป ในช่ ว ง เ ว ล า   เ ป็ นต ัว ช้ี ว ัด
ความก้าวหน้าของการใช้ทร ัพยากรในโครงการซึ่งควบคุมด้าน
งบประมาณโครงการ  ได้แก่  งบประมาณที่ใช้  งบประมาณที่อยู่ใน
ระหว่างผูกพนัเงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โครงการและ
อตัราการใชบุ้คลากรสมัพนัธ์กบัเวลาในรูปของ  คน-วนั(Man-day) 
  4)  ระยะเวลาทีใ่ชไ้ป  เป็นตวัช้ีวดัความกา้วหน้าเพือ่ดูวา่ได้
ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว  และเหลือระยะเวลาอีกเท่าใด  จึงจะครบก าหนด
แล้วเสร็จ  โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกจิกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายดา้นเวลา  และเพือ่ทราบถงึระยะเวลาทีจ่ะตอ้งใช้จรงิ
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  2.  เกณฑ์ประสทิธภิาพ (Effciency) 
  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์ทีไ่ด้
กบัทรพัยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน  ทรพัยากรที่ใช้ไปนอกจาก
งบประมาณแล้ว  ยงัหมายรวมถึงทรพัยากรมนุษย์  ทรพัยากรทางการ
จดัการและเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน  ประกอบด้วยตวัช้ีวดั  4  
ประการ  คอื 
  1)  สดัส่วนผลผลิตตอ่ค่าใช้จ่าย  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ
การใช้ทรพัยากรทางการเงนิของโครงการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตทีเ่หมาะสม
และคุ้มค่ากบัการลงทุน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ          ใช้จ่ายที่คุ้มค่ามี
ประสทิธภิาพสมประโยชน์  ลดคา่ใชจ้า่ยและลดตน้ทุนการผลติ 
  2)  ผลติภาพตอ่ก าลงัคน  เป็นตวัช้ีวดัประสทิธภิาพการผลติ
ต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ โครงการซึ่ งนอกจากเป็นต ัว ช้ีว ัดถึง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว  ยงัแสดงถึงสมรรถนะและศกัยภาพ
ของทรพัยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ  และจะเป็นแนวทางในการ
ปรบัขนาดก าลงัคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดว้ย 
 
 
  3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการ
ผลิตในช่วงเวลา  อาทิจ านวนครวัเรือนทีไ่ดร้บัการประกอบอาชีพเสริม
นอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนกัเรียนที่              เข้าเรียนตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี  จ านวนผู้ประกอบการ
รายยอ่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในแตล่ะชว่งไตรมาส 
  4)  การประหยดัทรพัยากรการจดัการ  อาทิ  การปรบัลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินการโครงการ  ตดัทอนข ัน้ตอนการ
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ปฏิบตัิซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ           การประหยดั
พลงังานและคา่สาธารณูปการคดิเป็นรอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยรวม 
  3.  เกณฑ์ประสทิธผิล (Effeciveness)   
  การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดบัการ
วตัถุประสงค์เฉพาะดา้น  โดยดูจากผลลพัธ์ผลการด าเนินงาน  ตลอดจน
การเปลีย่นแปลงของประชากรกลุม่เป้าหมายตามโครงการประกอบดว้ย
ตวัช้ีวดั  4  ประการ  คอื 
  1)  ระดบัการบรรลุเป้าหมายเป็นตวัช้ีวดัว่าโครงการบรรลุ
เป้าหมายดา้นใดบา้ง  เชน่  ดา้นเศรษฐกจิ  หรือสงัคม 
  2)  ระดบัการมีส่วนร่วมเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จโดยให้
ความส าคญักบัมิติการมีส่วนร่วม  โดยสามารถอธิบายเชิงเหตุผลได้ว่า
การมีสว่นรว่มของประชาชนสง่ผลตอ่ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
  3)  ความเสีย่งของโครงการเป็นการวดัประสทิธผิลเพือ่ดูว่า
โครงการมีความเสี่ยง  ท ั้งด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  และ
สิง่แวดลอ้มท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว 
  4.  เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 
  เ ป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากร
กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สงัคม  หน่วยงานในภาพรวม  กระทบผลระยะ
ยาว  ผลกระทบอาจมีทีมุ่่งหวงัและผลกระทบทีไ่มไ่ดมุ้ง่หวงั  ซึ่งอาจเป็น
ผลดา้นลบทีป่ระกอบดว้ยตวัช้ีวดั  3  ประการ  คอื 
  1)  คุณภาพชีวิต  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบต่อการพฒันา  
หรือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  อาทิ  ความ
เป็นอยู่  โอกาสทางการศกึษา  การมีงานท า  สุขอนามยัสภาพแวดล้อม
ของครอบครวัชุมชน  โดยสามารถวดัจากสดัส่วนครวัเรือนหรือ
ประชากรที่ได้รบับริการจากโครงการพฒันาส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติทีด่หีรือมาตรฐานการด ารงชีวติ 
  2)  ทศันคตแิละความเขา้ใจ  เป็นตวัช้ีวดัทีม่ีผลกระทบโดย
มุ่งเรื่องทศันคติและความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
โครงการ  โดยสามารถวดัระดบั  ท ัง้เชิงบวกและลบต่อตวัโครงการเอง  
โดยเฉพาะวตัถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของ
โครงการ  ความพึงพอใจในการรบับริการและทศันคตติอ่ผูบ้ริหารและ
เจา้หน้าทีโ่ครงการ   
  3)  การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดย
ให้ความส าคญัเรือ่งการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของกลุม่เป้าหมาย  โดย
เปรียบเทียบระยะหลงัและกอ่นมีโครงการ  อาท ิ สดัสว่นของครวัเรือนที่
ยอมรบัเทคโนโลยีการผลติทีร่กัษาสิง่แวดลอ้ม  จ านวนเกษตรกรที่มาใช้
สิทธิเลือกต ัง้มากขึ้น  และลดพฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง  การลด
พฤตกิรรมการประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัหิน้าที ่
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  5.  เกณฑ์ความสอดคลอ้ง  (Reievanec) 
  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง  มุ่ งพิจารณาว่า
วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องความตอ้งการ  หรือความสามารถ
แกไ้ขปญัหาตามทีก่ าหนดไวแ้ตต่น้หรือไม ่ ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีการประเมนิ
ความต้องการที่แท้จริง  ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า  แนวทาง
และกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหาที่เป็น
จรงิหรือไม ่ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัทีส่ าคญั  3  ประการ  คอื 
  1)  ประเด็นปัญหาหลกั  ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือ
ประเด็นปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้  ท ัง้ทีไ่ดร้บัการแกไ้ขปญัหาและยงั
ไม่สามารถแก้ไข  รวมถึงการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  ตาม
ความส าคญัของปญัหา  ตามความเรง่ดว่น  ตามความรุนแรงของปญัหา 
  2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตวัช้ีวดั
ความสอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหา  ซึ่งเป็นมาตรการท ัง้ระยะส ัน้และ
ระยะยาว  โดยสามารถดูไดจ้ากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้
ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ  และสอดคล้องกบัปญัหา
หลกั 
  3)   ความต้องการหรื อข้อ เรี ยกร้อ งของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย  เป็นตวัช้ีวดัถึงความต้องการของผู้บริหารในการแก้ไข
ปญัหาทีป่ระสบอยู ่ อาท ิ ค ารอ้งเรียน  ขอ้รอ้งทุกข์                 ใหแ้กไ้ข
ปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ได้รบั
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  ซึ่งจะเป็นตวัช้ีวดัความสอดคลอ้งใน
การด าเนินโครงการ  และสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
กลุม่เป้าหมาย 
 

  6.  เกณฑ์ความย ั่งยืน (Sustainability) 
  เป็นเกณฑ์การพิจารณาทีส่ืบเน่ืองจากความสอดคล้อง  โดย
พจิารณาระดบัความตอ่เน่ืองของกจิกรรมวา่จะสามารถด าเนินตอ่ไปได ้ 
โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการ
เลี้ยงตวัเองได้  นอกจากน้ียงัหมายความรวมถึง  ความสามารถในการ
ขยายกิจกรรมไปยงัพื้นที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตวัช้ีวดัที่ส าคญั  3  
ประการ  คอื 
  1)  ความอยูร่อดดา้นเศรษฐกจิ  (Economic  viability)  
เกี่ยวข้องกบัการจดัการทรพัยากรทางการเงินของโครงการ  อาท ิ 
จ านวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใช้งบประมาณภาระผูกพนั  
สดัส่วนค่าใช้จ่ายกบัผลประโยชน์ที่ได้  ปริมาณเงินทุนส ารอง  แหล่ง
สนบัสนุนงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน  จ านวนและขนาดกองทุน



สว่นที ่6 

การตดิตามและประเมนิผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏบิตั ิ  
 

110 
 

ด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตวับ่งช้ีถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
  2)  สมรรถนะด้านสถาบนั  (Insilutional  Capacity)  
เป็นตวัช้ีวดัความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ  การ
พฒันาองค์กรประชาชน  การมีสว่นรว่มของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  ระดบั
การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตดัสินใจ การ
วางแผนงานและการบริหารโครงการ  และการปรบัปรุงระเบียบวิธีการ
ปฏบิตัทิีเ่อื้อตอ่การด าเนินโครงการ 
  3)  ความเป็นไปไดใ้นการขยายผล  เป็นตวัช้ีวดัความย ั่งยืน
โดยพจิารณาจากความสามารถในการพึง่ตนเอง  โอกาสและช่องทางใน
การขยายผลการด าเนินโครงการ                    กรณีโครงการประสบ
ผลส าเร็จดว้ยด ี ท ัง้การขยายผลตามแนวราบกลา่วคือ  การเพิม่กจิกรรม
โครงการ  การเพิ่มจ านวนประชากรเป้าหมาย  การขยายก าลงัผลผลิต
ของโครงการเดิมหรือขยายผลในแนวดิ่ง  ได้แก่  การขยายพื้นที่
โครงการขยายเครือข่ายโครงการออกไปท ั่วภูมิภาคและการยกระดบั
โครงการเป็นระดบัชาต ิ
  7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity)  
  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งความเป็นธรรมในสงัคม  โดยพิจารณาถึง
ผลลพัธ์และผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  โดยยดึหลกัวา่ประชากร
กลุ่มเป้าหมายจะได้หลกัประกนัเรื่องความยุติธรรม  ความเสมอภาค  
ความท ั่วหน้าในการรบับรกิาร  การกระจายผลตอบแทนทีเ่สมอภาคเท่า
เทียมกนัประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  3  ประการ  คอื 
  1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตวัช้ีวดัความ
เป็นธรรมโดยใหค้วามส าคญัทุกกลุม่ยอ่ยในสงัคม  อาท ิ ความเป็นธรรม
ในการจดัสรรทรพัยากรแหล่งน ้าแกก่ลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอืน่ ๆ  
การจดัหางานใหผู้ว้า่งงานและผูถู้กเลกิจา้ง 
  2)  ความเ ป็นธรรมระหว่าง เพศ   เ ป็นต ัว ช้ีว ัดที่ ให้
ความส าคญัเรือ่งความเป็นธรรมระหวา่งเพศ  ซึ่งตวัช้ีวดัทีม่ีความส าคญั
มากขึน้ในการประเมนิโครงการพฒันา  โดยดูวา่การด าเนินโครงการให้
ความเสมอภาคทางเพศหรือว่ามีการเลือกปฏิบตัิระหว่างเพศหรือไม ่ 
โดยพิจารณาจากความเท่าเทียมของโอกาส  บทบาทระหว่างชาย/หญิง  
การปฏบิตัทิีเ่คารพสทิธขิองสตรี 
  3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น  เป็นตวัช้ีวดัทีเ่น้นความ
เป็นธรรมระหว่างชุมชน  ปัจจุบนัและรุ่นอนาคต  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกบั
การจดัสรรและใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ  การจดัหาพลงังาน
โครงการพฒันาขนาดใหญ่  โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  และผลกระทบด้านสงัคมโดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตที่จะ
ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินโครงการในปจัจุบนั 
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8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  (Externalities) 
  เป็นเกณฑ์ที่ส าค ัญในการประเมินโครงการเพื่อ เ ป็น
หลกัประกนัว่า  การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เป็นผลลบตอ่สงัคม  หรือชุมชนประกอบดว้ยตวัช้ีวดั            ทีส่ าคญั  3  
ประการ  คอื 
  1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นตวัช้ีวดัความเสียหาย
ดา้นสิ่งแวดล้อมซึ่ง            เกิดจากการด าเนินโครงการ  โดยเป็นการ
วดัและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกบัการศกึษาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนท าโครงการ  เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รบัผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบเพื่อเป็น
หลกัประกนัความเสีย่งของสงัคม  และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผูอ้นุมตัแิละผูด้ าเนินโครงการ 
  2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบหรือ
ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพฒันาของรฐั  ใน
ลกัษณะของผลกระทบภายนอกซึ่งสรา้งภาระใหก้บัประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางสงัคมที่ต้องเสียไป  
อาท ิ พื้นทีก่ารเกษตรทีถู่กน ้าทว่มจากโครงการสรา้งเขือ่น 
  3)  ผลกระทบดา้นสงัคมและวฒันธรรม  เป็นตวัช้ีวดัทีเ่กิด
จากการด าเนินโครงการและสง่ผลกระทบดา้นสงัคมและวฒันธรรมของ
สงัคม  อาทิ  การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การสูญเสีย
โครงสรา้ง  แบบแผน  และวิธีการด าเนินชีวิตทีด่ี   ความเสือ่มถอยของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม  ความเชือ่  ความเอื้ออาทร  ความ
รว่มมือและความชว่ยเหลือเกื้อกูลของชุมชนด ัง้เดมิ 
 
 
 
  เกณฑ์และตวัช้ีวดัดงักล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครือ่งมือ
วดัในการประเมินผลโครงการ  ซึ่งครอบคลุมมิตดิ้านเศรษฐกิจ  สงัคม  
มิติด้านบริหารจดัการ  มิติด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เกณฑ์และตวัช้ีวดัจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประ เมินผล
โครงการในลกัษณะที่เป็นพลวตัร  ในทุกข ั้นตอนของกระบวนการ
โครงการเพื่อวดัถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ  โดย
ก าหนดและวดัตวัแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตวัช้ีวดัรวมของแต่ละ
โครงการตอ่ไป  

     
 

 


